


பூப்பததெல்லலாம
சிறுகததெகள விமலன

மினனூலலாக்கம : ச.ரலாஜஜேஸ்வரி -
 sraji.me@gmail.com
தவளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிதம : Public Domain – CC0
உரிதம – கிரிஜயேட்டிவ் கலாமனஸ். எல்லலாரும 
படிக்கலலாம, பகிரலலாம.

mailto:sraji.me@gmail.com


பபபரளடகககமக

1. பகரவகஸஸஙக,,,,,,,................................................5

2. நபணலகபலக,,,,,,,,,,.........................................16

3. வஸலபசமக,,,...................................................29

4. பசதகககமதகத,,,,,,,...................................40

5. கதகதஸரஸபகபபனக,,,,,,........................................53

6. வபலபடகடமக,,,,,,,,,,,........................................62

7. பவளகளகககடகட,,,,,,,,,....................................72

8.  பரட ஸகடபரகடக,,,,,,,,.......................................83

9.  எழதஸசகபசனகற பகககமக,,,,,,...........................91

10. ஒறகறறவஸளககக,,,....................................107



11. மஸசகசசகசவரக,,,,,........................................120

.....................................................................129

 12. வலகலஸனமக, பமலகலஸனமக,,,,.......................130

13.பமழகதகதணகட,,,,,,,...............................145

 14. பபகபபதலகலபமக,,,,,...................................154



1. ப்ரவ்ஸிங,,,,,,,

நலான மற்றும நண்பர்கள இருவருமலாய் சந்தித்து 
ஜபசிக்தகலாண்ட இடம ஒரு இதணையே  
தெளதமயேத்தின வலாசலலாய் இருக்கிறது. ஒருவர் 
கண்ணைன. மற்தறலாருவர் குமலார். இருவருஜம25 
வருடஙகளலாய் அறிமுகம, பழு த்தெபழக்கம, 
பழக்கம முற்றுதகயிலும, பக்குவப் 
தபறுதகயிலும ஒருமுதிர்வுமகன  
னியேத்தெனதமயும தகலாளகிறதுதெலான, அதுவும 
ஒருகுறிப்பிட்ட இலக்தக ஜநலாக்கி பயேணைப் 
படுகிற பயேணைத்தில் அதமந்துவிடுகிற நட்பு 
மிகவும, உனனதெம தகலாளகிறதெலாய். வலாழ்த்துக்கள



எல்லலாம தசலால்லலாமல் மூவருமலாய் 
சூலக்கதரயிலிருந்தும, பலாண்டியேன  
நகரிலிருந்தும, ஆத்துப்பலாலத்தின 
அருகிலிருக்கிற ஏரியேலாவிலிருந்தும 
புறப்பட்டுவந்து தமயேமதகலாண்ட  இடமலாய்  
இந்தெ  இடமலாய் இருக்கிறது. கண்ணைன கறுப்பு 
தவள தளயில் ததெரிந்தெலார். 

ஜபலான வலாரமதெலான பஜேலாரிலிருக்கிற ஒரு 
முண்ணைனி தடய்லரிடம ததெத்தெது ஜபண்ட் 
எனவும, சட்தட தரடிஜமட் எனவும அது எடுத்து
கிட்டத்தெட்ட ஒரு ஆறுமலாதெஙகளலாவது இருக்கும 
எனச்தசலானனலார். ஜபண்ட் சட்தட அவருக்கலாக 
ததெத்தெதெலா இல்தல அதில் அவர் தபலாருந்திப் 
ஜபலானரலா என எண்ணைத்ஜதெலானியேது. 

திருமபவுமலாய் ஒரு ரவுண்ட் வருகிறது ஜபலாலும 
கறுப்பு.தவளதள,வரட்டும,இருப்ப ததெ மலாற்றி 
மலாற்றி ஜபலாடுவதுதெலாஜன புது ஜபசனலாய்/ குமலார் 
அப்படியில்தல. இருப்ப திஜலஜயே லூசலாக 
இருக்கும ஜபலால உளளது மலாதிரி யேலான ஒரு 
டீசர்ட்டும,ஜீனஸ் ஜபண்டுமலாய் கலாட்சிப்பட்டலார்.
தபயேனது ஜீனஸ் ஜபண்ட் எனவும டீசர்ட் சுமமலா
ரப் யூஸிற்கலாக தவத்திருப்பது எனவுமலாய் 
தசலானனலார். 



ஜமமபலாலத்தினவழியேலாகத்தெலானவந்ஜதென
.வீட்டிலிருந்துகிளமபுதகயில்மண6.30 தெலாய் 
இருந்திருக்கலலாம, எனதுஇருசக்கரவலாகனஜம 
இமமலாதிரியேலான ஜநரஙகளுக்கு உற்ற 
துதணையேலாயும,ஆபத்பலாந்தெவனலாயும/ 
அல்லமபட்டிமுக்கில்ஜபலாலீஸ்நிற்குஜமலா
,அவர்களபிடித்துதலதசனஸ்ஜகட்டலால்எனன 
தசலால்லி சமலாளிப்பது எனகிற தமல்லியே மன 
உதெறல் எனனில்  இல்லலாமல் இல்தல.  
இப்ஜபலாது என இல்தல.வீட்தடவிட்டு 
வண்டிதயே எடுக்கிற ஒவ்தவலாரு நலாட்களிலு  
மலாய் இந்நிதனவு எனதன கனமலாக 
ஆட்க்தகலாளவதெலாய்/  புதிதெலாய் நதடபழகுகிற 
குழந்ததெயின பயேத்துடதெலானஇப்படியேலாய் 
ஒவ்தவலாரு முதற யும வண்டி எடுக்கும ஜபலாது 
பயேப்பட ஜவண்டியிருக்கிறது.

இப்படித்தெலான ஒரு முதற 
வளளிக்குளமதெலாண்டிவண்டியில் வந்து 
தகலாண்டிருக் தகயில் வண்டிதயே தக நீட்டி 
மதறத்துதலதசனஸ்ஜகட்டலார்கள.எனனிடம 
தலதசன ஸ் இல்தல அப்ஜபலாது,. தலதசனஸ் 
இருந்தெ தப  வீட்டில் சிக்கிக்தகலாண்டது. 
தஹெல்தமட் அண யேலாமல் தசல்பவர்கதள 



பிடித்தெ ஜநரமது. நலான தஹெல்தமட்தெலான  
அணந்திருக்கிஜறஜன எனகிறததெரியேத்தில் 
பயேணைப்பட்டுக்தகலாண்டிருந்ஜதென. அந்தெ தநஞ்சு 
நிமிர்வு அர்த்தெமற்றதுஎனநிதனக்கதவத்து 
விட்டலார்களசடுதியில். நலான ஒரு அரசு ஊழியேன 
எனகிறஜபச்ஜச தெப்பிப்பதெற்கும, சலாக்கு 
தசலால்வதெற்கும ஜபலாது மலானதெலாய் இல்தல.சரி 
அதெனலால் எனதனப்தபலாழுது எல்லலா 
இடத்திலும, எல்லலா ஜநரத் திலுமலாக தெப்பித்துக் 
தகலாண்டிருக்க முடியேலாதுதெலான.நலானும எனது 
நண்பருமலாய் வந்தெ இரு வலாகனத்ததெதகநீட்டி 
மதறத்தெவளுக்கு எனது  மகளின வயேததெவிட 
இரண்டு மூனறு வயேது குதறவலாக இருக்கலலாம. 

அவளஇந்தெஜவதலக்குவருவதெற்குமுனபலாகஒரு
கதடயில்கணைக்குஎழுதிக் தகலாண் டிருந்தெலாள. 
மூனறு அக்கலாக்கள,ஒரு தெமபி என அடஙகியே 
குடுமபம. ஒருஅக்கலாளு க்குதிருமணைம 
முடிந்துவிட்டது. ஒனதனலாரு அக்கலாளுக்கு 
மலாப்பிளதள ஜதெடிக்தகலாண்டி ருக்கிறலார்கள. 

இனதனலாரு தெஙதக பளளி இறுதி வகுப்பு 
படித்துதகலாண்டிருக்கிறலாள. படிக்கட் டும என 
விடவில்தல அவர்களது வீட்டில். அல்லது 
அவளும அப்படி இருக்கவில் தல. அவளும 



தீப்தபட்டிஒட்ட லீவுநலாட்களில் 
பருப்புமில்லுக்கு ஜவதலக்குப்ஜபலாய் வந்தெலாள. 
தெமபிஎனக்கும, படிப்பிற்குமதூரம அதிகம என 
பருப்பு மில்லுக்கு ஜவதலக்கு ஜபலானலான. 
தெஙதக ஜபலான அஜதெ மில்.அவனதெலான 
தெஙதகதயே பருப்பு மில்லில் ஜசர்த்து விட்டது. 
மில் முதெலலாளி கூட முதெலில் ஏண்டலா படிக்கிற 
புளதளயேப் ஜபலாயி,,,,,,,,எனற ஜபலாது, தெமபி தெலான 
முதெலலாளியிடம தசலால்லி சமமதிக்கதவத்திருக்கி
றலான, அப்பலாவும அப்பலாவும  டீச்சரும 
வலாத்தியேலாருமலாக/  இப்தபலாழுது அவர்கள 
அஜனகமலாய்ரி ட்தடயேர் ஆகி இருக்கக்கூடும. 
மலாப்பிளதள ஜதெடிக் தகலாண்டிருந்தெதபண்ணுக்கு
திருமணைம முடிந்துவிட்டதெலா, படித்துக் தகலாண் 
ஜட பருப்பு மில்லில் ஜவதல தசய்தெவள  
இப்ஜபலாது எனன தசய்து தகலாண்டிருக் கிறலாள?

இவளது தெமபி அஜதெ பருப்புமில்லில்தெலானலா 
அல்லது ஜவறு எஙஜகனுமலாவது ,,,,,,  தெனதன 
இருத்திக் தகலாண்டிருப்பலானலா? ஜபலாலீஸ் 
சருதடயில் இருக்குமஇவளிடம 
அதுபற்றிஜகட்க முடியேலாது,அதுவும இந்தெச் 
சூழலில் என நிதனத்துக் தகலாண்டிருக் 
தகயிஜலஜயே அவள சலார் நீஙக ஜபலாகலலாம 
எனகிறலாள. எனனிடம இல்லலாதெ 



தலதசனசுக்கலாக எனன தசலானன ஜபலாதும 
ஜகட்கலாதெவள இப்தபலாழுது எப்படி சமலாதெலானம 
அதடந்தெலாள எனத் ததெரியே வில்தல.ஒரு ஜவதள 
என மன எண்ணைம அவளுக்கு ஜகட்டி 
ருக்கலலாஜமலா. வலாய்ப்பிருக்கிறதுஎனகிற 
நிதனப்புடனும பினனலா ன நலாட்களில் 
அவதளப் பற்றி அவர்களது உறவினரலான எனது 
நண்பனிடம ஜகட்டுக் தகலாளளலலாம எனகிற 
நிதனப்புடன கிளமபுகிஜறன அவ்விடத்ததெ 
விட்டு/ 

வலானதவளியில் பறந்து தசனற பறதவயும வீசிச்
சிரித்தெ  ததெனறலும ஒனறலாய் தக ஜகலார்த்து 
கலாட்சிப்பட கலாட்சியின சந்ஜதெலாஷத்துடன 
நலான,,,,,,,,,,,/ 

நலான ஜபலான ஜநரம இதணையே தெளதமயேத்தில் 
கூட்டம அதிகமலாய்இருந்திருக்கவில் தல. 
ஆனலால் இருந்தெ ஒரு கமப்யூட்டரில் அதிகம 
ஜவதல இருப்பதெலாய் உரிதம யேலாளர் 
தசலால்கிறலார்.  அவர் தசலானன ஜநரம மலாதல 
முடிந்து இரவு தகஜகலார்க்க கலாத் திருந்தெ 7.00 மண
தபலாழுதெலாய் இருக்கிறது. தகயில் வலாட்ச்  
கட்டியிருக்கவில்தல  எனபதெலால் தசல்ஜபலாதன  
எடுத்துப்பலார்த்து மண தயே உறுதிதசய்து 



தகலாளகிஜறன இப்தபலாழுதிலிருந்துசரியேலாய் 
ஒருமண ஜநரத் திற்குமுனபலாய் குமலார் ஜபலான 
பண்ணயிருந்தெலார்.“நலான அலுவலக ஜவதல 
முடிந்து கிளமபி விட்ஜடன.இதணையே 
தெளதமதயேத்தின முனபலாய் கலாத்திருக்கிஜறன, 
வலாருஙகள எனறலார்,அவஜர ஜமலும,,,,,, 
உஙகதளப்ஜபலாலபத்து டூ ஐந்து எல்லலாம 
இல்தல எஙகளது ஜவதல ஜநரம. ஷிப்ட்தெலான. 
ஒரு வலாரம பகல் எனறலால் மறுவலாரம தநட் 
ஷிப்ட். இனனும சில நலாட்கள இரண்டும 
ஜசர்த்துப்பலார்க்க ஜவண்டியே கட்டலாயேம வந்து 
விடும. அது எஙகளுக்குளளலாய் இருக்கிற 
உயேர்ந்தெ பட்ச அட்தஜேஸ்ட்தமண்ட்,எனக்கு லீவு 
ஜதெதவப்படுதகயில்இனதனலாருவர் எனது 
டூட்டி தயே பலார்த்துக் தகலாளவலார். அவருக்கு லீவு 
ஜதெதவப்படுதகயில் நலான ஜசர்த்துப் பலார்த்துக் 
தகலாளஜவன எனறலார். இப்படியேலான 
அனுசரிப்பிகதளயும, அட்ஜேஸ்ட் 
தமண்டுகதளயுமலாய் தெலாஙகி இதுநலாள வதர 
ஜவதல பலார்த்துவந்தெலாகிவிட்டது  எனறலார். 

நலாஙகள நினற இடமும,குமலார் ஜவதல 
இருக்கிறதெலாய் தசலானன இடமும இதணையே 
தெளதமயேம அல்ல.மலாறலாகஅதெனஅருகில்தெலான 



இதணையே தெளதமயேம கலாட்சி பட்டுத் 
ததெரிந்தெதெலாய்/ 

குமலார்தசலானனஇடமதஜேரலாக்ஸ்மற்றுமபத்திரஙக
ளதடப்அடிக்கிறகதடயேலாய்.அதிலிருக்கிற ஒரு 
கமப்யூட்டரில் இதணையேம இருந்தெதெலால் குமலார் 
அஙகு தெனக்கு ஜதெதவயேலான ஜவதலகதளச் 
தசய்பவரலாய். அதெனலாலஜயே அது இதணையே தெள 
தமயேமலாகிப்ஜபலானது.

அவர் அஙகு ஜவதல தசய்யே வருகிற தபலாழுது 
கண்ணைனுக்கும, எனக்குமலாய் ஜபலான பண்ணச் 
தசலால்லி விடுவலார், கூடுமலான வதர 
சந்தித்துக்தகலாளஜவலாம மூவருமலாய். 
குமலார்  கிளமபி விட்ஜடன அலுவலகம விட்டு 
எனச்தசலானனஜபலாது நலான குளித்துக் 
தகலாண்டிருந்ஜதென
 இனறுசனிக்கிழதம .அதர நலாள அலுவலகம 
தெலாஜன.  அதரப்பளளிக் கூடம எனக் ஜகலியேலாகச் 
தசலால்கிற நலாள.அவசர அவசரமலாய் அலுவலகம 
முடிந்துமதியேமமூனறு மண ஜபலால வீடு வந்து 
வயிறு முட்ட சலாப்பிட்டு விட்டு 
ஒருகுட்டித்தூக்கமஜபலாட்டு எழுந்தெலால் 
எழுந்திருக்கிற தபலாழுது இப்படியேலாய், 



அல்லதுஜவறு ஏதெலா வது ஒரு விதெமலாய் 
உருக்தகலாண்டு. 

நலான மிகவும தெலாமதித்து தசனறுவிட்ஜடன 
ஜபலாலும, குமலார் தமயேத்தின வலாசலிஜயே 
அமர்ந்திருந்தெலார். 

கவிததெ எழுதுவதிலும,கததெ எழுதுவதிலும 
ஆர்வம தகலாண்ட குமலார் தென பதடப் புகள 
யேலாதவயும வலாரம ஒருதெடதவ தெனது பிளலாக்கில் 
அப்ஜடட் தசய்கிறலார். எழுதி பத்திரிக்தககளில்  
பிரசுரம தசய்யே கலாத்திருந்து,,,,,,அதில் 
ஆகிவிடுகிற தெலாமதெத் ததெத் தெவிர்க்க இப்படி 
எழுகிஜறன எனச் தசலானனவலாஜற டீக்கதட 
ஜநலாக்கி நகர்கிஜறலாம. 

டீக்கதடக்கலாரர் ஏற்கனஜவ அறிமுகமலானவர், 
தபபலாஸ் சலாதல இறக்கத்தில் முனபு டீக்கதட 
தவத்திருந்தெலார், 
அவர்டீக்கதடதவத்திருந்தெஜநரம”அனனக்கிளி
ஜயேஉனனத்ஜதெடுஜதெ”,,விலிருந்து
இதளயே  ரலாஜேலாவினபலாடல்களடீக்கதடகளின
ஆனமலாக்களில்ஜகலாலலாச்சி தகலாண் டிருந்தெ கலாலம,
டீக்கதடக்கலாரர்  இதளயேரலாஜேலாவின  அருகில்
நினறு  எடுத்துக்  தகலாண்ட  ஜபலாட்ஜடலா  ஒனறு



கதடயினுளஜள   பிஜரம  பண்ண  அலஙகலாரம
தசய்யேப் பட்டு.பின பலாட்டுக்கு பஞ்சமலா எனன,
பலாட்டுக்ஜகட்பதெற்கலாகஜவ அவரது கதடயில் டீ
க் குடிக் கப் ஜபலான நலாட்கள எனனில் நிதறயேஜவ/
கறுப்புநிற தபரியே ஜடப்ரிக்கலார்டரில் பச்தசயும,
சிவப்புமலாய்  தலட்டுகள  எரியே  ஒலிக்  கிற
பலாடல்கள  மனம  கவ்வதவத்திருக்கிறதெலாய்
எப்தபலா  ழுதுஜம/பலாடல்களின  ஒலிக்ஜகற்பவும,
லயேத்திற்ஜகற்ப்பவுமலாய்  எரிகிற
தலட்டுக்கதளபலார்த்தெவலாஜற அடுத் தெடுத் தெதெலாய்
இரண்டு  மூனறு  டீக்குடித்தெ  நலாட்களும
இல்லலாமலில்தல அப்ஜபலாது/  இப்ஜபலாது அவர்
தெனியேலாய்
வந்துதவத்திருக்குமஇந்தெக்கதடயில்ஒஜர  ஒரு
டீவி  இருக்கிறது.  அது  எந்தெ  ஜநரமும  பதழயே
பலாடல்கதள  ஒலி  பரப்பிக்தகலாண்ஜட/   இனறு
கலாதல அரசு மருத்துவ மதனக்கு கூட்டிப்ஜபலான
உடல்  நலமில்லலாதெ  நண்பர்  இப்தபலாழுது
நலமலாக  இருப்பதெலாய்  தசலானனலார்.  கூடிப்ஜபலான
சுகரும, பிரச ரும அவதர தகலாஞ்சம பயேமுறுத்தி
விட்டதெலாகச் தசலானனலார். 

ததெரிந்தெடீக்கதடதெலான
,வலாரமஒருமுதறயேலாவதுஇஙகுவந்துடீசலாப்பிட
ஜவண்டியேதெலாகிப் ஜபலாகிற நிகழ்வு 



தெற்தசயேலலா,திட்டமிடப்பட்டதெலா. 
ததெரியேவில்தல. அப்படி டீ சலாப்பிடுகிற 
தபலாழுதுகளிதளல்லலாம முனபு எப்தபலாழுதும 
இல்லலாதெதெலாய்  தெற்தபலாழுதெலான நலாட்களில் 
சிகதரட் குடிக்கலலாஜம எனகிற தமலிதெலான 
எண்ணைம எனனில் முதள விடுவததெ தெவிர்க்க 
இயேவில்தல. 

சிறிது நலாட்களலாய் சிகதரட் பழக்கத்ததெ 
தகவிட்டிருந்தெ கண்ணைனிடம இததெச் தசலானன 
ஜபலாது சிரித்தெலார். முதெலில் குமலாதரப்ஜபலால 
கவிததெ எழுதெப் பழகுஜவலாம. 
அப்புறமலாய்சிகதரட்ஜதெதவயேலா என 
ஜயேலாசிக்கலாலலாம எனறலார், அதுவும சரிஜயே 
எனஜதெலானியே எண்ணைம உருக்தகலாண்ட 
மனதினலாய் அஙகிருந்து நலாஙகள கதலந்தெ ஜநரம 
மண இரவு பத்ததெ எட்டித் ததெலாட்டுக் 
தகலாண்டிருந்தெது.



2. நலாணைல்புல்,,,,,,,,,,

அந்தெ தமல்லியே கமபு அவளது உடல் எதடதயே 
தெலாஙகுமலா இல்தலயேலா எனபதெல்ல தெலாஙகுகிறது. 

அவள அததெ நிதலயூனறி ஜவர்தகலாண்டு 
வருகிறலாள எனபஜதெ கண் கூடு. மலாதெவன 
டீக்கதட வலாசல்அது. 
இவன ததெற்குப்பலார்த்து நிற்கிறலான. ஜமற்குப் 
பலார்த்து கதடயின நதட. அப்படியேலா 
னலால்கதடயின டீப்பட்டதரயும 



அப்படித்தெலாஜன இருக்க  ஜவண்டும.நீஙகள 
நிதன ப்பது சரிதெலான. 

ஒனறல்ல,இரண்டல்லதெட்டுநிதறந்தெ 
வதடகளும பஜ்ஜிகளுமலாய் அருகில் சட்னி 
வலாளியுடன தவக்கப்பட்டிருந்தெ  
இடத்தினருகில் நிற்கிறலான.கதடயின நதட 
வலாசல ருஜக கதடயின உள தசல்ல வழிவிட்டு 
அமர்ந்திருந்தெ  டீப்பட்டதரயில் அடுக்கித் 
ததெரிந்தெ பஜ்ஜிவதடகளில் நிதலயூனறித் 
ததெரிந்தெபலார்தவநகனறு, நகனறு டீ மலாஸ் ட ரின 
ஜமல் பதிந்தெ ஜபலாது மலாதல தவயில் தமல்ல 
இறஙகித் ததெரிவதெலாக/ வதடயில் முழித்துத் 
ததெரிந்தெ பருப்பும,பஜ்ஜியின ஜலசலான 
கருகலுமலாய் எததெ எடுத் துத் தினபது முதெலில் 
என ஜயேலாசிக்க தவத்துவிடுகிறது. 

கலாதலயிலிருந்து மலாதல வதர அமர்ந்தெ 
இடத்ததெ விட்டு நகரலாமல் ஒனறுக்குப் 
ஜபலாகக்கூட எந்திரிக்க ஜயேலாசித்தெவனலாய் 
கமயூட்டதரஜயே உற்றுப்பலார்த்தெபடி அமர் ந்து 
ஜவதல பலார்ப்பதில் இப்படி ஆகிப்ஜபலாகிறது. 

அதென விதளவு இப்படி ஜபலாகிற வழியில் 
தெட்டுப்படுகிற கதடயில் ஏதெலாவது சலாப்பி ட்டு 



ஒரு டீக்குடித்தெலால் ஜதெவலலாம ஜபலால ஜதெலானி 
விடுவது தெவிர்க்க முடியேலாதெ தெலாகிப் ஜபலாகிறது. 
முத்து இனனமும ஒரு படி ஜமஜல. 

தினசரி மலாதல ஜவதலமுடிந்து வருதகயில் 
சட்னியுடன தரண்டு வதடயும பஜ்ஜி யும 
சலாப்பிடலால்தெலானகதடக்கலாரர்அந்தெவழிஜயேஜபலாக
விட மலாட்டலார்எனபது ஜபலால ஜபசு வலார். 
எல்லலாம எண்தணைய்ப் பலகலாரஙகளின ஜமல் 
இருக்கிற ஜமலாகம. கலாய்ந்து ஜபலான மூதளக்கு 
சற்ஜற ஈரம பலாய்ச்சினலால் நனறலாக இருக்கும 
எனகிற நிதனப்பிலும நப்பலாதசயிலுமலாய் 
ஏதெலாவது ஒருடீக்கதடயில் நிற்பததெ விடுத்து 
மலாதெவன  டீக்கதடயில் நிற்கிறலான. 

மிகச்சரியேலாக அதென எதிர் வரிதசயில் நலானகு 
கதட தெளளி டலாஸ்மலாக்.சமயேத்தில் அந்தெக் 
கதடயின வலாதடயும, ஜபலாததெயும இஙகு 
வந்துதெலாக்கதெதலகிர்ரிட்டு விடும.  அப்புறம 
குடிக்கிற திக்கலான டீ கிக்கலாக இருக்கும.தினசரி 
கலாதல,மலாதல இரு ஜவதள அஙகு டீக்கலாய் 
நிற்கிற ஜபலாது கிதடக்கிற தெட்டுப்படுகிற 
கதடயின அதட யேலாளத்ததெயும, 
வலாசதனதயேயும தெவிர்த்து கலாணைமுடிகிற 



ஒனறலாய் அந்தெப் பலாட்டி  கலாட்சிப்பட்டுத் 
ததெரிகிறலாள. 

சுட்டுவிரல் தெடிமஜன இருக்கும தமல்லியே 
நலாணைல் கமபு .அதுவும அவளது இடுப் பளஜவ 
இருக்கிறது.80 ற்கும ஜமற்பட்ட வயேதில் ததெரிந்தெ 
அவளது உடதலப் ஜபலார்த்திக் கிடந்தெ புடதவ 
அந்தெ தமல்லியே உடலுடன ஒட்டிப்ஜபலாயும, 
நகர்வற்று மலாய்/  அவள புடதவதயே 
உடுத்திருக்கிறலாளலா அல்லது அளளி 
ஜபலார்த்தியிருக்கிறலாளலா எனகிற சந்ஜதெகம 
அவதளப்பலார்க்கும ஜபலாததெல்லலாம வரலாமல் 
இருந்தெதில்தல. அவள வருதக டீக்கதட 
நதடதயே ததெலாட்டு விட்டலாஜலலா அல்லது 
தூரவருதகயில் அவதள எட்டிப் பலார்த்து 
விட்டலாஜலலா ஜபலாதும,மலாதெவன தரடியேலாக 
இரண்டு பஜ்ஜிகதள பிய்த்துப் ஜபலாட்டு சட்னி 
ஊற்றி தவத்து விடுவலார் தரடியேலாக ஒரு 
பிளலாஸ்டிக் தெட்டில்/ அவளும கதடக்குள 
நுதழந்தெதும அததெ வலாஙகிக்தகலாண்டு 
கதடயினுள இருக்கிற தபஞ்சில் அமர்ந்து 
விடுவலாள.தபருமபலாலலான நலாட்களில் தகயில் 
வலாஙகியே பஜ்ஜித் தெட் டுடன அவள தகயில் 
வலாஙகியே பஜ்ஜித்தெட்டுடன அவள தசனறு 
அமர்கிற 



இடமகதடயினசமயேலதறயேலாய்இருந்திருக்கிறது
.அஙகுதெலானஅவளுக்குதசசௌகரியேப் படுகிறது 
எனச்தசலால்கிறலார் கதடயின உரிதமயேலாளர் 
மலாதெவன. 

அனறலாடநகர்வுகளில் கலாதலயிலும, 
மலாதலயிலுமலாய் நடந்ஜதெறுகிற இந்தெ தசசௌகரி 
யேம அவளது  வயேதில் அவதள எஙகு நிதல 
நிறுத்தி தவத்திருக்கிறது எனத் ததெரி யேவில்தல. 
தினசரி கலாதல ஜவதலயிலும,மலாதல 
ஜவதலயிலுமலாக அவதளப் பலார்க்க ஜநர்ந்து 
விடுவதுண்டு.சில நலாட்கள 
பலார்க்கமுடியேலாமல்தெப்பிப்ஜபலாவதும உண்டு. 

தமலிந்து ஒட்டிப்ஜபலாய்கிடக்கிற உடலில் 
முதளத்துத் ததெரிகிற தககளும, கலால் களும 
அவள உடல் பலாரத்ததெ தெலாஙகி 
நடக்கஏதுவலாயுமகமபுபிடித்து நடந்து தசல்ல  
ஏதுவலாயும ஆகிஜபலாகிறது. 
அவளது இடுப்பளஜவ உயேரம தகலாண்ட கமபு 
அவளஉடுத்தியிருந்தெஜசதலதயேயும ஜசர்ந்து 
தெலாஙகி சுமந்து வருவதெலாய்/ 
”எனக்குசுஙகடிப்தபலாடதவயும
,கண்டலாஙகிச்ஜசதலயுமதரலாமபஜவ புடிக்கும 
தெமபி. ஏங வீட்டுக்கலாரரு அதெதெலான 



எடுத்துக்குடுப்பலாரு.அதுல நலான தரலாமபஜவ 
நல்லலா இருக்குறதெலா தசலால்லுவலாரு.நலானும 
ஓரளவுக்கு நல்லலாஜவ இருப்ஜபன அப்பம. 
ஏஙகூட கலாடு கதரகளல ஜவல தசய்யிற 
ஏஙஜசக்கலாளிகளுக்கு இது ஒண்ணுதெலான ஏங 
ஜமல தரலாமப தபலாறலாதமயேலா இருக்குமனனலா 
பலாத்துக்கப்பலா, ஏங ஜமல ஆதசப்பட்டுதெலான 
எனதனயேகூட்டிக்கிட்டுவந்தெலாரு.எஙக 
கல்யேலாணைம தமலாதறயேலா ஆயி,அப்பனபலாத்து 
ஜபசி  முடிச்ச வச்ச கல்யேலாணைம இல்ல,நலான 
மதுதர தயேத் தெலாண்டி தரலாமப 
தூரத்துலஇருக்குறஊர்க்கலாரி
,கலாண்ட்ரலாக்டலாமலாசக்கணைக்கு ல இஙக தநல்லு 
நலாத்து நடுற ஜவல தசய்யே வந்தெ தயேடத்துல 
எனனயே அவருக்கு 
தரலாமபஜவபுடிச்சிப்ஜபலாச்சி,ஏஙகூடஜவதல 
தசய்யிற ஒருத்திகிட்ட  ஜகட்டுப்பலாத்து 
ருக்கலாரு,ஒறவு தமலாற,ஊரு தமலாற,,,,,, எல்லலாம 
எப்பிடி எனன ஏதுனனு. 
எனக்கும அவரு ஜமல ஒருகிறுக்கு 
இருந்திச்சிதெலான,அவர பலாத்தெ நலாளு தமலாதெக் 
தகலாண்டுமனசு தநல தகலாளளல எனன,,,ஆமபள
அவரு ததெரியேமலா தசலால்லீட் டலாரு, தபலாமபள 
நலான எப்பிடி பட்டுனனு தசலால்றது/ 
மனசுக்குளளஜயே ஜபலாட்டு மருகி நினன நலாளும 



அதுவுமலா பலாத்து ஒரு நலா ரலாத்திரி ஜவதளயேலா 
நலாஙக தெஙகியிருந்தெ வயேக்கலாட்டு கூடலாரத்துஜக 
வந்துட்டலாரு.அப்புறமலாஎனன தசய்யே மனசும, 
மனசும ஜபசிக்கிட்ட  அருதம 
யேலானதபலாழுதெலாஜபலாச்சி அது, நலாஙகளுமமறுநலா 
கலாண்ட்ரலாக்ட் முடிஞ்சி தகளமபப்ஜபலாஜறலாம. 
எனன தசய்யே தெமபி ,அவரு எஙக கல்யேலாணைம 
பத்தி ஒரு முடிவக்ஜகக்குறலாரு. அப்ப ஜவ அந்தெ 
நிமிஷஜம தசலால்லச் தசலால்றலாரு.ஆமபள அவர 
மலாதிரி படக்குனனு எனனலால ஒரு முடிவ 
தசலால்ல முடியேல.அவரு இப்பஜவ இப்பிடிஜயே 
தகளமபு .ஏதெலாவது ஜகலாயில்ல ஜபலாயி 
கல்யேலாணைமகட்டிக்கிருஜவலாமஙகுறலாரு
,கண்டிப்பலா தரண்டு ஜபர் வீட்லயும சமமதி க்க 
மலாட்டலாஙக,ஜேலாதி குறுக்க நிக்கும ஜபலாது 
எப்பிடினனலாரு,நலானும கலாண்ரலாக்ட் ஜவல 
முடிஞ்சி ஊருக்குப்ஜபலான ஒருவலாரத்துல 
இவரத்ஜதெடி பஸ்ஜஸேறி வந்துட் ஜடன. 

அப்பறமஎனனதரண்டு வீட்லயும 
அதெகளமதெலான.நலாஙக ஜவற,நீஙக ஜவற இனிஜம 
நமம  தரண்டு குமபத்துக்கும ஒட்டும 
தகதடயேலாது ஒறவும தகதடயேலாதுனனு தசலால் லி 
ஏங தமலாதெ மகன தபறக்குற 
வதரக்குமஜபச்சுவலார்த்தெஜபலாக்குவரத்து 



அனனம, தெண்ணனனு எதுவுமஇல்லலாம 
இருந்தெவுஙக மூத்தெமகன தபலாறந்தெ தகலாஞ்ச 
நலாளல புளதளயே பலாக்குற சலாக்குலவந்தெலாக
.அப்புறம பலாத்தெலா சமபந்தெகலாரஙக  தரண்டு 
ஜபரும எஙகளக்கூட மறந்து  
ஜபலாறஅளவுக்குஒண்ணு, மண்ணைலாஐக்கியேமலாகிப் 
ஜபலானலாஙக. அப்பதயேல்லலாமதெலாய் வீட்ல யிருந்து 
எனனயே பலாக்க வருமஜபலாது ஒரு சுஙகடி ஜசல 
உறுதி.மதுரப்பக்கம அதுதசசௌ 
கரியேமதெலான,இவருஇஙக எடுத்துதெர்ற 
கண்டலாஙகிச் ஜசதலனனு  வரும கடந்தும 
எனக்கு கட்ட ஜநரமில்லலாம தபட்டிக் குளள 
ஒறஙகும ஜசலக.வீட்ல ஜசலாறு தெண்ணக்கி 
பத்தெலாக் தகலாற வந்தெப்பக்கூடயும  உடுத்துற 
உடுப்புக்கு பஞ்சம வந்தெது தகதடயேலாது. அடுத்தெ 
வருசஙகளல 
தபலாறந்தெதரண்டுதகலாழந்ததெகளுக்குமஎனஜனலா
டபதழயேஜசதல 
தெலான பீத்துணயேலாஇருந்துச்சி/ அப்பிடிதயேல்லலாம  
இருந்துட்டு இப்பம ஒத்தெச் ஜசதல க்கு 
அல்லல்ப்படஜவண்டியிருக்கு. அவரு 
ஜபலானதுக்கு அப்புறம அப்பிடிஜயே அவர 
நிதனச்சிக்கிட்டு கலாலத்தெ ஓட்டிக்கிட்டு 
இருக்ஜகன தெமபி. டீக்கதடக்கும வீட்டுக்கும 
ஊடலாதலயுமலா ஜீவன தகடந்து 



அல்லலாடுது
,இப்பமசலாப்புட்டுப்ஜபலாஜறஜன
,அதுதெலாஏஙரலாச்சலாப்பலாடு.வீட்ல ஜபலாயி இருந்தெலா 
சலாப்புடுஜவன,  இல்தலனனலா அப்பிடிஜயே 
தமலாடக்கி படுத்துருஜவன,கதடயே 
விட்டுஜபலாகும ஜபலாது டீக்கதட தெமபி 
மிச்சமிருக்குற தரண்டு பஜ்ஜியே மடிச்சி 
குடுக்கும, அந்தெ மலாதிரி நலாளகளல எனக்கு 
கூடுதெல் சலாப்பலாடு தகடச்ச மலாதிரி இருக்கும. 
பிரலாயே த்துலஏஙஅளவுக்குசலாப்புட ஆளதகதட 
யேலாது, ஏஙஜசலாட்டுதபலாண்ணுஙக ஏஙகூட 
சலாப்பலாட்லஜபலாட்டி ஜபலாட முடியேலாது. சரித் தெலான 
அப்பதெ தநலதமயே இப்ப தநதனச்சலா முடியுமலா, 
தநலம எப்பிடி இருக்ஜகலா அப்பிடி ஜபலாயிக்கிற 
ஜவண்டியேதுதெலா, ஏஙமகனும 
எனதனயேதகலாறயேலாவச்சிப்பலாத்து க் கல்ல,அவன 
சத்து அவ்வளவுதெலான. உளளூரிஜல கட்டிக்குடுத்தெ
தபலாண்ணு தரண்டு 
தபண்பிளதளகஜளலாடநிக்குறலா,

 
அவளுக்குபுளதளகளுக்குநல்லதயேடத்துலமலாப்
புளஅதமயேனுஜமனனுகவல.இவனுக்கு 
எனதனயேப் 
பலாத்துக்குறதும



,புளதளஙகளவளக்குறதும
,படிக்கப்ஜபலாடுறதுஜம தபரும பலாடலா  இருக்குது.
எஙக 
தெமபிஅவனவருமலானத்துலவருசத்துக்குஒருநூல்
ப்தபலாடதவஎடுத்துதெர்றஜதெதபருசு/ இது 
ஜபலாககூப்பனகலார்டுலததெப் 
தபலாஙகலுக்குகுடுக்குற ஜசதலதயேயும ஊட, 
மலாட வலாஙகிக்கிருஜவன. 
அதுஜவசரியேலாகிப்ஜபலாகுமஎனறலாள
.அவளகட்டியிருந்தெ புடதவ  வயேதலட் கலரில் 
இருந்தெது.பலார்டர் அடர் ஊதெலாகக்கலரில்/ முகம 
நிதறந்தெ சுருக்கமும, ஊடல் நிதறந்தெ 
தெளர்வும,நடக்க முடியேலா நகர்வுமலாய் நடுத் 
ததெருவின மத்தியிலிருந்து வருகிறலாள. 

ஜபலானவருசஜம மதழக்கு ஒழுகுன வீடு 
தெமபி.இந்தெவருசமலாவதுமதழக்குமுனனலாடி 
அததெ சரி பண்னனுமனனு அதலயேலா 
அதலயுறலான ஏங மகன .எஙக விக்கிற தவதல 
வலாசிக்கும,கூலிக்கும அவன தநனச்சது நடக்கலாம
ஜபலாயிருஜமலானனு தகடந்து மருகுறலான. 
தரண்டுல ஒண்ணு தபலாமபளப் புளதளயேலாப் 
ஜபலாச்சு அவனுக்கு.தபயேனவுடஅவதகலாஞ்சம 
சுதெலாரிச்ச ஆளு.உருண்டு,தபரண்டு தெதரயிஜல 
கூட நீந்தீருவலான நீந்தி/ தபலாமபளப் புளளயும 



அவன விட்டவ இல்ல.ஆனலாலும இவள 
தபயேன அளவுக்கு சுதெந்திரமலா விட முடியேல. 

இவுஙகளலாவது பரவலாயில்ல.எஙக கலாலத்துல 
எஙகலாவது பக்கத்து ஊருக்கு ஜபலாக ணுனனலாகூட 
ததெலாதணைஜயேலாடதெலான ஜபலாகணும. இப்ப தகயில
கலாசும ஒடமபுல ததெமபுமதெலான ஜவணும தெமபி. 
தநதனச்சஜநரம தநதனச்சதயேடமனனு ஜபலாயி  
வந்துர் ரலாஙக/ பஸ்ஸீல, ரயில்லண்ணு எனச் 
தசலானன பலாட்டியின  
ஜபத்தி12 ஆமவகுப்புப்படித்துக்  
தகலாண்டிருந்தெலாள உளளூர்ப்பளளியில் . 

ஜபலான வருடமதெலான ப்ளஸ் டூ வதர தகலாண்டு 
வந்திருந்தெலார்கள.11 ஆம வகுப்புக்கு மதுதர 
ஜபலாய்வந்தெபிளதள. உளளூருக்கு12 வரவும 
திருமபவும உளளூர் வகுப்பதற யிஜலஜயே/ 
அவளுக்கு 17 ஆகப்ஜபலாகுது தெமபி வயேசு. 
கல்யேலாணைமபண்ணவச்சிரலலாமனுதசலால்றலான  
மகன,

இந்தெக்கழுதெஜகக்கமலாட்ஜடஙகுறலா
,ஜமலபடிக்கணும,ஜவதலக்குஜபலாகனுனனு 
ஒத்தெக்கலால்ல நிக்குறலா, அதெ  அவன அப்பஙகிட்ட 
தசலால்றதுக்கு பயேந்துக்கிட்டு எஙகி ட்டு வந்து  



தசலால்லிச் தசலால்லச் தசலால்றலா, நலான  எனன 
தசய்யே மத்தெளத்துக்கு தரண்டு பக்க  இடிஙகுற 
மலாதிரி தரண்டு ஜபர்ட்டயுமலா 
வலாஙகிக்கட்டிக்கிட்டு,,,,,,,,,,,,,சரி அவுஙக யேலார் 
தெமபி ஊரலாவுஙகளலா?ஒருபக்கமதபத்தெமகன,ஒரு 
பக்கம அவன தபத்தெ ஜபத்தி. இப்பஎனன 
தகலாறஞ்சலா ஜபலாறம,தவயேதவயே 
தவரக்கல்லு,.அது சரி இது ஒரு மலாத் தெந்தெலான 
தெமபி.நலாஙக அப்ப அப்பிடி 
இருந்ஜதெலாமஙகுறதுக்கலாக இப்பவும புளதளஙக 
அப்பிடி இருக்க முடியேலாது.தெவுர இப்ப 
எதுனலாலும துட்டுனனு ஆகிப்ஜபலாச்சு தெமபி/ஒரு 
கலாலத்துல கலாடு,கதரனனு தவளஞ்சு தகடந்தெப்ப
பக்கத்து மனுசனஒறவு ஜவணுமனனு 
தநதனச்ஜசலாம/தபத்தெவுஙக, தபறந்தெவுஙக, 
அண்ணைன, தெமபி,தபத்தெவுஙக, தபறந்தெவுஙக 
அண்ணைன, தெமபி,ஜேலாதி சனம எல்லலாம ஜதெதவ 
னனு ஆகிப்ஜபலாச்சு.அதுதெலான இந்தெ சரழி 
வுக்தகல்லலாம கலாரணைஜமலானனு 
ஜதெலாணுதுதெமபி.மனுசதமலாகம பலாத்து ஜபசுனது, 
பழகுனது  எல்லலாம மலாறிப் ஜபலாச்சு  தெமபி 
எனகிறலாள. 



9.45 பஸ் பத்து நிமிடம தெலாமதெம 
ஜபலாலும.இப்ஜபலாதுதெலான 
ஜபலாகிறது.ஆட்கதளஜயே கலாணைவில்தல. 
அதர மணக்கு முனனதெலான மதுதரயிலிருந்து 
வர்ர வண்டி ஜபலாச்சி. அப்பஜம தநதனச் 
ஜசன.கூட்டம தகலாதறவலா 
இருக்ஜகனனு,இனதனக்கி எனன எதுவும, 
அட்டமி, இல்ல  வடக்க,ததெக்க 
சூலமலாததெரியேல,ஒரு ஜவள அப்பிடித்தெலான 
ஜபலாலயிருக்கு.

இப்பமயேலாருஅததெதயேல்லலாமபலாக்குறலா
,ஏஜதெலாஒருஜதெலாதுக்கலாகஅப்பமதசலால்லி  
வச்சிருக்கலாஙக, 
இப்பமஇருக்குறகலாலத்துக்குஅதுஒத்துவருமலான
னு ததெரியேல.  தெமபி  சரி அப்பம அப்பிடி 
இருந்துச்சி,இப்பம இப்பிடியிருக்கு/ 
இருக்கட்டும தெமபி,,,,,,,,,, கலாதலயில தவளளன 
ஏங மகன மீன ஜயேவலாரத்துக்கு அணுப்பணும/ 
வரட்டுமலா?



3. விலலாசம,,,

அவர்களதுவீட்தடகண்டுபிடிப்பதுஒனறுமசிரம
மலாகஇருக்கவில்தல நலாரலாயேணைலா ஸ்ஜடலார்ஸீக்கு 
எதிர் சந்தில் இருக்கிறதுஎனறலார்கள.ஜபலாய் 
விட்ஜடன. நீண்ட அகலமலான ததெரு. 
ஸ்ஜடலாரிலிருந்து பலார்த்தெலால்குறுக்கலாகப் ஜபலான 
தமயின ஜரலாட்தடத்தெலாண்டி நீண்டு ததெரிந்தெது. 

இரண்டு பக்கமும முதளத்திருந்தெ வீடுகள 
வரிதசயேலாகவும,வரிதச தெப்பியுமலாய் ததெரிந்தென. 



வலாசலில்ஜபலாடப்பட்டிருந்தெஜகலாலஙகள அழிந் 
தும தவளதள பலாவியுமலாய் ததெரிந்தெது 
அலசலலாக. அருகில் ஜபலாய் தெலான பலார்க்க 
ஜவண்டும. மண் பலாததெயேலாக இருந்தெ ததெருக்கள 
எல்லலாம இப்ஜபலாது சிதமண்ட் அல்லது தெலார் 
சலாதலயேலாக பூத்திருந்தெது. 

சரி ததெருவிற்குள ஜபலாய் 
ஜதெடிப்பலார்க்கலலாம.ததெருமுக்கில் வலது பக் கம 
தெச்சுப் பட்டதறயும, மர அறுதவ மில்லும 
இருந்தெது.நலான தகந்து ஜபர் எந்தெ ஜநரமும 
ஜதெதவஜகற்ப ஜவதலபலார்த்துக் தகலாண்டுதெலான  
இருந்தெலார்கள.இரண்டு பக்கமும சட்டமடித்து 
எஙஜகலா ஒரு ஓரமலாய் ஜமலாட்டலார் 
தபலாருத்தெப்பட்டிருந்தெ அறுதவ மிஷினின ஒரு 
முதன யில் மரசக்தகதயே தகலாடுக்க அது 
நகனறு,நகனறு அறுபட்டு எதிர் முதனயில் 
இருப்பவரின தககளில் தசதுக்கப்பட்ட 
வழவழப்பலான கட்தடயேலாக உருமலாறி வருகிறது.

அதடக்கப்பட்ட சதுரமலான கட்டிடத்தில் முன 
வலாசல் மட்டும தெப்தப தவத்துக 
ட்டப்பட்டிருந்தெது. 
பக்கவலாட்டில்தெகரமதவத்துமூடப்பட்டிருந்தெ 
தவளியில்தெலான தசலார,தசலாரப்பு வழவழப்பலாய் 



மலாறியே நிகழ்வு நடந்து தகலாண்டிருந்தெது. வீட்டுக் 
தகலால்தல வலாசலுக்கு வதலக்கதெவு அடிக்க 
வலாஙகியே மரச் சக்தகதயே இஙகுதெலான தசதுக்கக் 
தகலாண்டு ஜபலாயிருந்ஜதென. தசதுக்க வும நனறலாக 
இருந்தெது. தசலார, தசலாரப் தபல்லலாம 
ஜபலாய்வழவழப்பலாய்.மஞ்சளபூசிக்குளித்தெபுதுப் 
தபண்ணன  தபலாலிவு ஜபலால/
கண்களும,உதெடும உதிர்க்கும வலார்த்ததெகள 
மனதிற்குளளலாய் நுதழ யே புதுப் தபண்ணன 
தபலாலிவு நிதறயே இடஙகளில் அவசியேப் படுகிற 
மலாதிரி அல்லது அது மனததெ கிறக்கி விடுகிற 
மலாதிரி கட்தட வழவழ ப்பில் நலான லயித்துவிட 
ஜபசலாமல் அவர்கள ஜகட்ட கூலிதயே நலான 
தகலாடுத்து விட்டு வந்து விடுகிஜறன.

ஸ்ஜடலாரிலிருந்து ஜரலாட்தட கடந்தெ ஜநரம 
மஞ்சள பலார்டர் ஜபலாட்ட ஜசதல கட்டியே தபண் 
எனதன திருமபித் திருமபி பலார்த்தெவலாறு 
தசல்கிறலாள.இருசக்கர வலாகனத்தின பினனலால் 
அமர்ந்திருந்தெவளின பலார்டருக்குள சிரித்தெ 
பூக்களும,வடிவஙகளும எனதனப் பலார்த்து கண் 
சிமிட்டின. அவளது ஜதெலாளில் 
ததெலாஙகியேதகப்தப அவளது அலஙகலாரம,தெதல 
யில் சிரித்தெ மல்லிதகப்பூ,ஜசதலயில் 
தபலாதிந்திருந்தெ தபலாடி,தபலாடி பூக்கள



,தமதுவலான ஜவகத்தில் விதரந்தெ அவர்களது இரு
சக்கர வலாகனம எல்லலாமும எனதன சற்று 
நிதெலானித்து சலாதலதயே கடக்கச் தசய்தெது. 
கடந்தெ ஜவகமும,அவர்களின இருசக்கர வலாகன 
அமர்வும தெதரயில் பட்டு அவர்களினநிழதல 
இழுத்துச் தசனறது. இழுபட்ட நிழல் பள 
ளம,ஜமடு,கல்,மண்,கழிவு என அதனத்தின 
மீதும பட்டுப்பட்டு பயேண க்கிறதெலாய்,,,,,,,,./  
யேலாரவது தசலாந்தெமலாய் இருக்க ஜவண்டும அல்லது
ஜதெலாழதம பூத்திரு ந்தெநட்பின மூலமலாய் 
கிதடத்திருந்தெ பழக்கமலாய் இருக்கஜவண்டும. 
அதுதெலான அப்படி திருமபித்திருமபிப் பலார்த்துச் 
தசல்கிறலாஜளலா, எனன ஜவலா...........?
தசலாந்தெஙகளினமுகமமறந்துதரலாமபநலாட்களலாகி
ப்ஜபலானது. அலுவலகம, யூனியேன,ஆர்வம 
கலாரணைமலாக அதணைத்துக் தகலாண்ட பழக்கஙகள 
எல்லலாம தசக்கு மலாடலாய் சுழல தவக்க தசலாந்தெம,
பந்தெம, ஜகலாவில்,குளம,சுற்றம மறந்து தரலாமப 
நலாட்களலாகிப் ஜபலானது.லீவு கிதடக்கிற 
நலாட்களில் “அக்கலாடலா”என ஓய்தவடுக்கவும 
முரண் கதள ஜயேலாசிக்கவுஜம ஜநரம சரியேலாகிப் 
ஜபலாகிறது.பின எஙகிட்டு  தசலாந்தெம, பந்தெம 
அவர்களது முகஙகள, அவர்கஜளலாடலான 
உறவு...............? 



தவளியில் தசலால்லமுடியேலாதெ கனவலாய் ஆகிப் 
ஜபலாகிற இமமலாதிரி தகலாடுதமகதளதயேல்லலாம 
யேலாரிடம தசலால்லி அழுவது என ததெரியே 
வில்தல.அதிலும என ஜபலானற கீழ் மட்ட 
ஊழியேனுக்கு இந்தெ சமூகம தெருகிற மரியேலாததெ 
இருக்கிறஜதெ,அஜடயேப்பலாஅததெ ..................ம 
ஜபலாய்த் தெலான சரிபண்ணக் தகலாளள ஜவண்டும. 

அந்ஜநரத்திற்கு கூட்டம அதிகமில்லலாதெ 
சலாதலயில் தசனறவர்களின, விதரந்தெவர்களின 
எண்ணைஙகளும, தசயேல்களுமஅப்படித்தெலாஜன 
இருந்திருக்கும? எண்ணைஙகதள ஒட்டியே தசயேல் 
பலாடுகதள தெடுக்க யேலாரலால் முடியும? என எனது 
நண்பன தசலானனது ஞலாபகத்திற்கு வர அததெ 
அதச ஜபலாட் டலானலாய் ததெருவிற்குள 
தசல்கிஜறன. கலாதலயில் ஜபலாட்டிருந்தெ 
ஜகலாலத்தின அழிந்து ஜபலான அதடயேலாள ஙகள 
ததெருவின இருபக்க வீடுகளின முனபும 
ததெரிந்தெது.

ஜரலாடு,ஜரலாடு தெலாண்டி நதட,நதட தெலாண்டி 
வீட்டின உளபுறம..,,..,,என விரிந்தெ வீடுகளின 
வதரவில் ஒனறுக் தகலானறுமலாறுபட்டும 
ஜவறுபட் டும, வித்தியேலாசித்துத்ததெரிந்தெது. 
இத்தெதனக்குமமத்தியில்தெலான அவர்களது 



வீட்தட பலார்க்க ஜவண்டும பதழயே கலாவல் 
நிதலயேத்ததெ ஒட்டியே ததெருவில்தெலான அவர்களது 
வீடு எனச்தசலானனலார்கள.இப்ஜபலாது ஜவறு 
இடத்திற்கு தகலாண்டு ஜபலாய் 
விட்டலார்கள.கலாவல்நிதலயேம இருந்தெதெற்கலான 
அறிகுறிகஜள அஙகு இல்தல.கட்டிடஜம 
உருமலாறிப் ஜபலாயிருந்தெது. நல்லதுதெலான 
எத்தெதன,எத்தெதன மனிதெர்கதள 
எப்படிதயேல்லலாம சந் 
ஜதெகப்பட்டு,எப்படிதயேல்லலாம வழக்குப் 
ஜபலாட்டு விசலாரித்தெ இடமலாக இது 
இருந்திருக்கிறது.எத்தெதன ஜபரின வலாழ்தகயின 
திதசதயே திருப்பிப் ஜபலாட்டஜதெலா இந்தெ இடம 
என ததெரியேலாதெ முடிவுடன நலான நினறு தகலாண்டு. 
அந்தெ இடத்தின எஞ்சியே 
அதடயேலாளமலாய்ததெருமுதனயில்இருந்தெ அடி 
குழலாய் இனனும அப்படிஜயே தெண்ணீஜரலாடு. 
ஆண்களும, தபண்களும, தபரியேவர்களும 
எப்ஜபலாதும தெண்ணீர் பிடித்துக் தகலாண்ஜட 
இருக்கி றலார்கள. சண்தட, சச்சரவு 
இல்லலாமல்.எந்தெ ஜவதலயேலானலாலும சரி, எந்தெ 
மதழ குளிரலானலாலும சரி எப்ஜபலாதும அந்தெக் 
குழலாய் அடி பட்டுக் தகலாண்ஜடயிருக்கும ஜபலால. 
பூமியிலிருந்து தெண்ணீர் வருகிறதெலா,அல்லது 
தகபிடித்து தெண்ணீர் அடிக்கிறவர்களினரலாசியேலா?



ததெரியேவில்தல.அந்தெ ததெருக்கலாரர்களுக் 
கும,அந்தெ அடி குழலாய்க்கும அப்படி ஒரு உறவு 
பூத்திருந்தெது. இந்தெ அழகர்ந கர்ஜதெலானறியே 
கலாலத்தில்ஜபலாட்டது என தசலால்லியிருந்தெலார் 
அந்தெ வலாதழப்பழக்கதடக்கலாரர்.

முப்பதிலிருந்து முப்பத்தியிரண்டு இருக்கலலாம 
வயேது.நலாற்பத்தியிர ண்டு வயேதுக்கலாரனலான நலான 
அவதர பற்றி குறிப்பிடுதகயில் அவர், இவர் 
எனறுதெலான குறிப்பிடுகிஜறன. ஏன அப்படி என 
ஜகட்டலால் ததெரியேவில்தல என 
தசலால்வதெற்கில்தல. அப்படிஜயேபழகிப் 
ஜபலாஜனன. எனதன விட குதறந்தெ வயேதினர்
,குதற ந்தெ வருவலாய் பிரிவினர் 
குதறந்தெஜவதலபலார்ப்பவர்அதனவரிடமும 
எந்தெ 
ஜபதெமுமில்லலாமலும
,மரியேலாததெயுடனுமஜபசவும,பழகவுமகற்றுக் 
தகலாண்டதென விதளவுதெலான இந்தெ மனது. நலான 
ஜவதல பலார்க்கிற வஙகிக்கு வருகிற 
வலாடிக்தகயேலாளர்களிட மும, சகஉழியேர்களிடமும
எப்ஜபலாதுமமரியேலாததெயேலாகஜவநடந்துதகலாள கிற 
பழக்கம எனனிடம எப்தபலாழுதும 
உண்டு.வலாஙக மமலா, வலாஙக சலார்,வலாஙக 



ஜமடம,வலாஙக தெமபி.வலாஙகஅண்ஜணை ,,,,,,,,எனறு
தெலான தசலால்லி பழகியிருந்ஜதென. 
முளளு, முளளலான தெலாடி முகத்தில் குத்திக் 
தகலாண்டு நிற்க பலார்தவ சரியேலாக ததெரியேலாமல் 
வரும கந்தெஜவலிடமும, நதகக்கடன ஜகட்டு 
வருபவரிடம, நதக எத்தெதன உருப்படி 
எனக்ஜகட்டலால் தெலான ஜமய்க் கும ஆடுகளின 
எண்ணக்தகதயே குறிப்பிடும பலாண்டி 
ஜவலனிடமும தெரலாதெரம பலார்க்கலாதெ பழக்கமதெலான 
எனதன அப்படிதயேல்லலாம தசலால்ல 
தவத்திருக்கிறது.

ஒஜர ஊரிஜலஜயே பிறந்து,ஒஜர ஊரிஜலஜயே 
வளர்ந்து அஜதெ ஊரிஜல ஜயே வலாழ்ந்து முடித்து 
விடுகிற பலாக்கியேமதெலான தபருமபலாலலாஜனலா தரப்
ஜபலாலஜவ எனக்கும வலாய்த்திருக்கிறது எனறலார் 
அந்தெ வலாதழப் பழகதடக்கலாரர். கதடயின ஜபர் 
எனனஜவலா வலாதழப்பழகதடதெலான.ஆனலால் 
அஙகு சலாந்திப் பலாக்கு,பீடி,சிகதரட் 
தவற்றிதல,பலாக்கு,பலானபரலாக் என எல்லலா ம 
இருந்தெது.அவர் தசலானன அதடயேலாளத்துடனலான 
வீட்டிற்கு தசல்ல இனனும தகலாஞ்சம 
தூரமிருக்கிறது. 
ஜநரலாகப்ஜபலாய் ஒரு ததெரு திருமப ஜவண்டுமலாம 
கூறினலார்கள.நலான 



ஜபலாய்க்தகலாண்டிருந்தெததெருவின 
முதனயில்சலாக்கதட கழிதவ வலாரி ஓரத்தில் 
குவித்திருந்தெலார்கள. சினனதெலான அந்தெ குவியேலின 
உளஜளயிருந்து அழுக்கும,சலாக்கதட கதரயுமலாக 
குச்சி ஒனறு நீட்டிக் தகலாண்டிருந்தெது.பலார்க்க 
அருவரு ப்பலாக ஜதெலானறினலாலும குச்சியின 
நீட்டத்ததெ பலார்ப்பததெ தெவிர்க்க 
முடியேவில்தல.ஏன இப்படி என சலாக்கதட 
அளளியேவர்கதள ஜகட் பதெலா அல்லது 
அளளியேததெ ஜபலாடுவதெற்கு உரியே ஏற்பலாதட 
தசய்து தகலாடுக்கலாதெவர்கதளப்பற்றி ஜபசுவதெலா?
எது எப்படியேலாயினும உடனடி யேலான 
தெவறுக்குஅவர்களதெலான 
ஆட்பட்டுப்ஜபலாகிறலார்கள.

குவியேலுக்குஎதிர்த்தெவீட்டில்இருந்தெவயேதெலானமூ
தெலாட்டிதயேபலார்க்கிஜறன.  அவர் தெலான 
தசலால்கிறலார் எனன தசய்யேச் தசலால்றீஙகதெமபி, 
அப்பிடித்தெலான தகடக்கு,அவுஙகள ஜகட்டலா 
இவுஙகன றலாஙக,இவுஙகளக் ஜகட்டலா அவுஙகள 
தகயேக் 
கலாட்டுறலாஙக.இப்பிடிஜயேமலாறி,மலாறிநடக்குது 
தெமபி. இது எஙக ஜபலாயி எப்பிடி முட்டிக்கிட்டு 
நிக்குமனுதெலான ததெரியேல.



நீஙக ஜதெடி வந்தெ வீடு அஜதெலா அதுதெலான 
தெமபி.தரண்டு ஜபரு வலாசலுக்கு முனனலால 
நிப்பலாஙக, அவுஙகதெலான நீஙக ஜதெடி வந்தெ 
ஆளுஙக, அண் ணைன,தெமபி தரண்டு ஜபரும 
ஜசந்து ததெலாழில் பண்றலாஙக, வருமலானம சில 
சமயேம அளளிக்கிட்டு வரும சில சமயேம 
ஈயேலாடும.சமலாளிச்சு ஓட்றலாஙக,எனஜனலாட 
தசலாந்தெக்கலாரஙகதெலான தெமபி.ஜபச்சு வலார்த்ததெ 
தகதடயேலாது இப்ப. அவுஙகதெலான எனதனயே 
இஙக வீடுபலாத்து குடி வச்சலாஙக,அதுக்கு 
பலாத்திஙகீனனலா எத்தென தெதட,எத்தென 
எதிர்ப்பு,எத்தென வசச்தசலால்லு, எவ்வளவு 
குஜரலாதெம,யேப்பலா,,,,,,,,,,,,,,,,மனசுவிட்டுப்ஜபலாச்சு 
தெமபி.ஏன ஜபரனமலார்க தெலானஎனனலானலாலும 
பரவலாயில்தலனனுதசலால்லிஎதுத்தெவு ஙக 
கூடயேல்லலாம ஜபசி சண்டஜபலாட்டு 
எனனயேஉக்கலார வச்சலாஙக. 
இப்பஅவுஙககுடியிருக்கதநதலயேலான 
வீடில்லலாமஅதலயு றலாஙக தெமபி.

வீட்டுக்கலாரரு கலாலி பண்ணைச் 
தசலால்றலாரலாம.திடீர்னு இப்பிடிச் தசலான னலா எஙக 
ஜபலாவலாஙக அவுஙக,புளள,குட்டிகள 
வச்சிக்கிட்டு.ஒஜர ஆள க இருக்குற ததெரு அதெலான
இப்பிடி.எஙகள மலாதிரி ஆளகள இருக்க 



விடமலாட்டஙக.தநலாரண்டு இழுத்துக் கிட்ஜட 
இருப்பலாஙக தெமபி.நலாஙக தபலாழப்பப் 
பலாக்குறதெலா,இல்ல இவு 
ஙகஜளலாடசண்டஜபலாட்டுகிட்டுஇருக்குறதெலா?
தசலால்லுஙக,பலாத்தெலா படிச் சவரு மலாதிரி 
இருக்கீஙக,ஏதெலாவது கதரக்ட்டலா தசலால்லுஙக 
தெமபி எனறலாள. வீடு ஜதெடியே அலுப்தப விட 
மூதெலாட்டியின ஜபச்சு எனதன அதசத்து விட 
அண்ணைன,தெமபி இருவதரயும ஜநலாக்கி 
கிளமபுகிஜறன.அவர்கள எனதன பலார்க்க, நலான 
அவர்கதளப் பலார்க்க தமளனமலாய் கதரகிறது 
நிமிடஙகள. நலான ஜபச வலாய் எடுத்தெ சமயேத்தில் 
அவர்கள துண்டுச்சட்டு ஒனதற 
நீட்டினலார்கள.அதில் அவர்கள குடிபுகப்ஜபலாகும 
புது வீட்டின முகவரி இருந்தெது.



4. தசதுக்குமுத்து,,,,,,,

ஒனதற தசய்து முடிக்தகயில் பிறிததெலானறு 
விட்டுப் ஜபலாகிறதுதெலான .கலாதல ஐந்தெதர 
மணக்தகல்லலாம 
விழிப்புத்தெட்டிவிட்டது.ஆனலாலும குளிருக்குப் 
பயேந்து ஜபலார்தவதயே இழுத்து மூடிக் கிடந்தெலான.
முனதபல்லலாம கலாலிலிருந்து தெதலவதர 
முகத்ததெயும ஜசர்த்து மூடிக் தகலாண்டு 
படுத்தெலாலும ஒனறுமததெரிவதில்தல. 
இப்ஜபலாததெல்லலாம மூச்சு முட்டுவது ஜபலால் ஒரு 



உணைர்வு.வயேது கூடிக் தகலாண்ஜட  ஜபலாகிறது 
தெலாஜன?ப்ரஷரிலிருந்து சுகர்வதரஎல்லலாம 
அப்பிக்தகலாண்டிருக்கிறது. 
வலாரம தெவறலாமல்ஜஹெலாமிஜயேலாபதி டலாக்டர் 
கந்தெசலாமிதயேத்தெலான ஜபலாய் பலார்க்க 
ஜவண்டியிருக்கிறது.

அவரும தரலாமபவும தசலவு தவக்கலாமல் 
இது,இது இப்பிடி,இப்பிடி,இந்தெந்தெ 
மலாத்தெதரதயே சலாப்பிட்டுவிட்டு இப்படி, இப்படி 
இருந்து தகலாளளுஙகள.தரலாமபவும மனததெப் 
ஜபலாட்டு உழட்டிக் தகலாளளஜவண்டலாம எனபலார்.
சரித்தெலானதகமிக்கலின பலாதிப்ஜபலாடு 
சலாப்பிடுவததெ விடுத்து, அது இல்லலா 
மல்மருந்துமலாத்திதரசலாப்பிடுவதுநிதறயேஜவ 
பிரஜயேலாஜேனமலாகவும , மன நிதறவலாகவும. இந்தெ 
ததெ முடிந்தெலால்  49 பிறக்கிறது.அவனது மூத்தெ 
மகன கூட அடிக்கடி ஜகலி தசய்கிறலான. அப்பலா 
ஒஙகளுக்கு வயேசு ஆயிருச்சு.”என. தசலால்லி 
யேவனும,அவனது மதனவியும 
அந்தெப்ஜபச்சுக்குசிரித்துக் தகலாளகிறனர்.
“ஆமலாமலா,நீ மட்டும அப்பிடிஜயே 
மலார்க்கண்ஜடயேனலாவலா இருக்கப் ஜபலாற, இந்தெ 
பதினஞ்சு வயேசுல பலாரு மண்பலாதனயில தெண்ண
ஊத்தி வச்ச மலா திரி  வயிரு,ஒடமதமல்லலாம பலாரு



தபலாது,தபலாதுனனு ஏஜதெலா கலாத்தெடிச்ச் 
வச்சமலாதிரி,
ஜபலா
,கிறுக்கலாதமலாதெல்லஒடமபதகலாதறக்கிறவழியேப்
பலாரு, இதுல ஒஙக அப்பலாவ ஜகலி 
பண்ணைவந்துட்ட,அவர மலாதிரி ஒரு நலா 
இருந்துருவயேலா நீ?”என கணைவனுக்கு வக்கலாலத்து
வலாஙகுகிறவளலாக மலாறிப்ஜபலாவலாள 
படக்தகன.இந்தெ ஜபச்தசக் ஜகட்டதும அவனது 
மகனின முகமும கலாற்று பிடுஙகியே பலூனலாக.
 “தினசரி கலாதலயில எந்திரிச்சு வலாக்கிங 
ஜபலா,இல்தலனனலா தசக்கி ளிஙக் 
ஜபலா,இல்தலனனலா வீட்டுல சினனதெலா 
எக்சர்தசஸ் பண்ணக்கப் பலா, ஒடமபு 
எனனலாக்குறது பினனலாடி எனபலான 
அவன.“மநலானலா ஜபலாக மலாட் ஜடஙகிஜறன, 
நீஙகதெலான விட மலாட்ஜடஙகுறீஙக. 
வீட்டுக்குளளஜயே ஜபலாட்டுஅதடச்சு 
தவச்சுருக்குறீஙக.

கிரவுண்டுக்குப் ஜபலாயி தசக்கிள ஒட்டப் 
ஜபலாஜறனனு தசலானனலா விட மலாட்ஜடஙக்குறீஙக.
அப்பறம சுமமலா,சுமமலாஎனதனஜயேகுத்தெம 
தசலானனலா  எப்படி?எனகிறலான பதிலுக்கு 
ஜகலாபமலாகவும,சப்தெமலாகவும.  



ஏதெலாவது ஒனதற தசய்யேச் தசலானனலால் அதெற்கலான
வசதி உளள இடங களில் தெலான தசய்ஜவன 
அல்லதுசுமமலாஇருந்துவிடுஜவன.எனகிற மஜனலா
பலாவம பிடித்தெலாட்டுகினற நிதலயில் 
உளளவனலாகிப் ஜபலான மகனது 
மனஅழுத்தெமதெலான  “அப்பலாவுக்கு வயேசலாகிப் 
ஜபலாச்சு”என அடிக்கடி ஜபச தவக்கிறஜதெலா?
அவனது மதனவிதயே மறுக்க தவக்கிறஜதெலா?
அப்படிதயே ல்லலாம மகனுக்குச் தசலால்லும 
ஆஜலலாசதனதயே பினபற்றி அவனும,நதட 
பயிற்சி,தசக்கிள ஓட்டுதெல்,உடற்பயிற்சி அல்லது
ஜயேலாகலா என ஏதெலாவது தசய்யேலலாம எனறலால் 
முடிவதில்தல.உடதல அழுத்தும ஜசலாமபல், 
மனமநிரமபியே சிந்தெதன தமல்லிதெலான குளிர் 
இனனும விடியேலாதெ அதர இருள என ஜபலார்தவ 
விலக்கலாமல் வலாஜயேலாரம எச்சில் ஒழுக ஊத்ததெ 
வலாயுடன படுத்துக் கிடப்பலான. அப்படித்தெலான 
இனறும படுத்துக் கிடக்கி றலான.

கட்டியிருந்தெ தகலி அவிழ்ந்திருந்தெது.பூப் 
ஜபலாட்ட தகலி.அந்தெலாதி கதட யில் எடுத்தெது. 
தெவதணை கதடக்கதட என அதெற்கு 
தபயேர்தவத்திருந்தெலான. அந்தெக் கதடக்குப் 
ஜபலாகும மலாதெலாந்ஜதெலாறும அவனது மனம 
அவிழ்ந்து 



ஜபலாகிறதுண்டு
.கலாரணைமஅந்தெக்கதடயில்ஜவதலபலார்க்குமதப
ண்பிளதள தெலான. 
நனறலாக இருந்தெலால் இருபதுக்குள இருக்கலலாம 
வயேது அவளுக்கு. துணக ளுக்கு மத்தியில் 
தபலாதித் துதவக்கப்பட்டிருக்கும உயிர் 
தபலாமதம யேலாய். 
அஙகுமிஙகுமலாய்நடந்துதகலாண்டும,  கதடக்கு 
வருகிறவர்களுக்கு துண கதள எடுத்துக் 
கலாண்பித்துக் தகலாண்டுமலாய். நடப்பலாள, 
ஓடுவலாள.ஜவகமலாய் எட்தடடுத்து 
தவப்பலாள.இப்படி அவளின அதசவுகள 
ஒவ்தவலானறிலும கதட வளர்ச்சி பற்றியே 
சிந்தெதன உளளட ஙகிஜயே இருக்குஜம என 
எண்ணைத் ஜதெலானுகிற வதகயில் நடந்து தகலாள 
வலாள.
தமலிதெலானஅடர்த்தியேற்றநிறத்திலும
,அளவிலுமலானதெலாவண,அதெற்கு ஜமட்சிஙகலான 
பலாவதட,சட்தட கசதலயேலான தமலிந்து சிவந்தெ 
ஜதெலாற்றம. சததெ திரட்சியேற்ற 
தககளும,கலால்களும,உடலுமலாய் அவளது 
வறுதமதயே பதறயேறிவிக்கும.

“வலாஙகநல்லலாயிருக்கீஙகளலா?,ஜசதலஎடுக்குறீங
களலா?,ஜபண்ட்,சர்ட்எடுக்கிறீஙகளலா?ஜவற 



ஏதெலாவதும எடுக்குறீஙகளலா?என 
படபடப்பலாள.ஒரு முதற பலார்க்தகயில் 
பலாவதட தெலாவணயில் இருந்தெலால் ,மறுமுதற 
பலார்க்தக யில் சுடிதெலார் ஜபலாட்டுக் 
தகலாண்டிருப்பலாள.அதிலும பளிச்சிடும அவளது 
எளிதம அவதன ஈர்ப்பதெலாகஜவ.ஆனலால் அந்தெ 
எளிதமதயே மீறியே அவளது ஜதெலாற்றம அவதன 
எஙதகஙஜகலா இழுத்துச் தசல்வதெலாக அதமந்து 
விட, சஙகடம மிக கிளமபி விடுவலான. 

அவள அவளது வருமலானம,குடுமபம, பலாடு என 
சுற்றி,சுற்றி கிதள பரப்பிதரக்தக கட்டி விடும. 
கதடதயேவிட்டு வந்தெ பிறகும கூட அந்தெ 
எண்ணைம அனதறயே நலாளின 
பலாதிதயே ஆக்ரமித்துக் தகலாளளும. அப்படி யேலான 
ஒரு சஙகட தெருணைத்தில் எடுத்து வந்தெ தகலிதெலான
 இது. முழஙகலால் வதர ஏறியிருந்தெததெ இறக்க 
மனமில்லலாமல் ஜபலார்தவ தயே  இழுத்துப் 
ஜபலார்த்திக்தகலாண்டலான கழுத்து வதர.தெதலயில் 
குரஙகுக் குல்லலா மலாட்டியிருந்தெலான.பனித்தெ 
கண்கள திறக்கவும,திறந்தெ கண்கள 
பனிக்கவுமலாய் இருந்தெ கணைம வீடு அழகலாக 
கலாட்சியேளித்தெது.மதனவி, பிளதளகள இருவர் 
என படுத்திருந்தெ வீட்டில் எரிந்தெ இரவு 
விளக்கின தவளிச்சம வீட்தட ரமயேப் 



படுத்தியேது.  ஜவண்டலாம........., 
இனனுமசிறிதுஜநரத்தில் பலால்கலாரர் வந்து 
விடக்கூடும. தெண்ணீர்வண்டி ததெரு முதனயில் 
வந்து ஹெலாரன அடித்து நிற்கும.இரண் டும 
வருவது அடுத்தெடுத்தெதெலான நிகழ்வலாய் 
இருக்கும.ஒருநலாள தெண்ணீர் வண்டி முந்தும,ஒரு 
நலாள பலால்க்கலாரர் முந்தி விடுவலார்.சமயேத்தில் 
இரண்டுஜம ஜசர்ந்தெலாற்ப் ஜபலால வந்துவிடுகிற 
ஜசலாகமும நடந்து விடுவது உண்டு.அந்ஜநரம,நீ 
அஙகு, நலான இஙகு என ஜவதலகதள பிரித்துக் 
தகலாளவலார்கள.அப்படி பிரித்துக் தகலாளள 
ஜசலாமபலலாகிப் ஜபலாகிற தெருணைத்தில் தெண்ணீர் 
வண்டி ஜபலாய்விடும.பிறகு அந்தெ வண்டி பயேணக்
கிற திதசகளில் பினனலாஜலஜயே நூல் பிடித்து 
தசல்ல ஜவண்டும. அதெற் தகனஅதரமண ஆகிப்
ஜபலாகும. அந்தெ  அதரமண கலாதல 
ஜநரப்பயேணைம 
பளளிஅலுவலகப்புறப்பலாடுகளின ஜபலாது 
மட்டும சிரமம கலாண்பிக்கும. 
எந்தெதவயில்,மதழ,குளிரலானலாலுமசரி.இதுதெலான 
அனறலாட ஏற்பலாடலாய் 
அவர்களகுடியிருக்குமபகுதியில்மதழதவளள
மலாய்ஓடினலாலுமசரி அதி 
கலாதலயில்தெண்ணீர்வண்டி 
வரஜவண்டும.வந்தெலால்தெலான வீடுகளில் தெலாக 



சலாந்திக்கும, சதமயேலுக்குமலாய்.........., 
மதனவிதயே எழுப்பினலான.அவள 
மணஎனனஎனஜகட்டுவிட்டுதிருமபவுமபடுத்து
க்தகலாண்டலாள.ஜநற்று இரஜவ 
முடிவுபண்ணக்தகலாண்டுதெலான படுத்தெலான. 

தபலாஙகலுக்கு மறுநலாளநல்ல நலாளும,அதுவுமலாய் 
கறி எடுக்க ஜவண்டும. ஆட்டுக் கறிஎடுத்து 
வருடக்கணைக்கில் ஆகிப்ஜபலானது.300 ரூபலாய் 
எனகிறலா ர்கள.அதெற்கு ஜகலாழிக் கறி எடுத்து 
விட்டுப் ஜபலாகலலாம.90 ரூபலாய்தெலான. ஆட்டுகறியே 
விடஜகலாழிக்கறிநனறலாகச்சதமக்கிறலாளஅவனது 
மதனவி. அதுவும ஒரு கலாரணைம,பணைமும ஒரு 
கலாரணைமலாய் ஆகிப் ஜபலாக ஜகலாழிக் கறிக்ஜக 
தபருமபலானதம ஓட்டு.அவன வீடு 
ஜபலாலஜவதெலான அதனத்து 
வீடுகளிலும நிதலதமஇருக்கும................சிக்கன 
கதட,............சிக்கன கதட என தபயேர் பலதககள
மலாட்டியே கதடகளின முனபலாக கூடியுளள 
கூட்டம இததெ உறுதி 
தசய்வதெலாகஜவ/தபலாருளலாதெலாரம நலிந்தெ 
ஜதெசத்தில் மக்களுக்கு வலாய்ப்பது இதுவலாகத்தெலான
இருக்கும ஜபலால.......,/ அவனது மகனும 
அததெதெலான தசலானனலான. “நலாதளக்கு கலாதலயில 
தவளதளன எந்திரிச்சு 



ஜகலாழிக்கறிஎடுக்கணும”என.“தவளதளன 
எனபது அவனது அகரலாதியில் கலாதல 6.30 
எனகிறலான. 

மனம இல்லலாமல் படுக்தகதயே விட்டு எழுந்து 
முகம கழுவி கிளமபியே  ஜபலாது மண ஆறு 
மதனவியிடம 200 ரூபலாய் வலாஙகிக் 
தகலாண்டலான.இனனும பலால்கலாரர் 
வரவில்தல.வீட்டில் ஜதெநீர் 
ஜபலாடவில்தல.தெண்ணீர் வண்டிச் சத்தெம 
ஜகட்கிறது. “நீஙகள ஜபலாஙகள” என அவசரப் 
படுத்தி கதெதவ பூட்டி விட்டுகுடத்ததெ தூக்கிக் 
தகலாண்டு ஓடினலாள. ஒருகிஜலலா ஜபலாதும என 
ஜதெலானறியேது.வலாஙகி விட்டலான. அவன,மதன வி 
பிளதளகளஇருவர்அதனவருக்குமலாய்ஒருஜவ
தள   ஜபலாதும.கூடஜவ தெக்கலாளி,இஞ்சி என 
வலாஙகிக்தகலாண்டலான,இஜதெ நூற்றி நலாற்பது வதர
வந்து விட்டது.இனி டீ சலாப்பிட 
ஜவண்டும.எல்லலாமமுடிந்து வீடு திருமபும
 ஜபலாது மண 7.30 ஆகியிருந்தெது.
 
 இரண்டு மலாதெஙகளலாக வீட்டிற்கு பினனலால் 
கூட்ட வில்தல. மதனவி தெலான அவ்வப்தபலாழுது
கூட்டிக் தகலாளவலாள.இனறு மலாடிதயேயும ஜசர்த்து
கூட்ட 



ஜவண்டும.தகலால்தலப்புறம,பக்கவலாட்டலாக 
கிடந்தெ தவளி,என தகலாஞ்சமகிடந்தெ 
தவற்றிடத்தில்நினறமரஙகளஇதலகதள 
உதிர்த்து இடத்ததெ ஆக்ரமித்திருந்தென. 

ஒரு ஜவதலதயே தசய்து முடிக்தகயில் 
மற்தறலானறு விட்டுப் ஜபலாகிற துதெலான.உதிர்ந்து 
கிடந்தெ மரத்தின இதலகள,ஈரம பூத்திருந்தெ 
மண்,அதில் தநடித்து ஓஙகி வளர்ந்திருந்தெ 
மரஙகள,இடது மூதல ஓரமலாய் நினற அடி 
குழலாய்,அததெ சுற்றியிருந்தெ  கட்டப் பட்டிருந்தெ 
சிதமண்ட் தெளம என நினறிருந்தெ இடத்ததெ 
ஜதெலாட்டம எனறலார்கள.ரகத்திற்கு தரண்டலாக 
மரஙகள தவத்திருந்தெலார்கள.ஜவப்பமரம,பனனீர் 
மரம, ததெனதன மரம,அரளிப்பூ மரம ........, 
என./பலார்த்தெவதர மரஙகள நனறலாகத்தெலான 
உளளது.கடந்தெ சில நலாட்களலாகஜவ ஜதெலாட்டத்ததெ 
கூட்டவில்தல. தபலாஙகலுக்கு முதெல் நலாள 
ஜபலாகியேனறு கூட்டியிருக்கலலாம .உடல் ஜசலாம 
பல் மிகுந்து விட்டது .ஜசலாமபல் இப்தபலாழுது 
குப்பியேலாகக் கிடக்கிறது இப்ஜபலாது மிகவும 
தூசியேலாகக் கிடக்கிறது. 
தபலாதுவலாகஜவ அவனது ஜதெலாட்ட தவளி 
அதனத்துமநிரமபியேதெலாகத்தெலான இருந்தெது. 
பூச்சிகள, எறுமபுகள, 



பறதவகள
,ஜகலாழிகள,ஆடுகள,சமயேத்தில்பனறிகள 
அதனத்தும ஜமயும தபருதவளியேலாகத்தெலான 
இருந்துளளது.வீடுகட்டியேது ஜபலாக மீதெம இருந்தெ 
தவற்றிடத்ததெத்தெலான ஜதெலாட்டம என அறிவித்துக்
தகலாண்டலார்கள. அதில் ரகத்திற்கு இரண்டலாக 
நினறதில் மனததெ பறிதகலாடுத்து விடுகிற 
வனலாகஜவ அவன.ஆனலாலும அதென 
வளர்த்தியிலும,அடர்த்தியிலுமலாய் கலாயேலாமல் 
கிடக்கும தெதர உதிர்ந்து கிடக்கும இதலகள,ஈர 
வலாதட அடிக் கும மண். குளிர் கலாலஙகளில் 
யேலாருதடயே அனுமதியும அற்று வீட்டிற்குள 
நுதழ ந்து குளிர ஆரமபித்து விடும 
தெருணைஙகளில் அவன நிதனப்பதுண்டு. ஒரு 
ஜவதள இந்தெ 
மரஙகளஇருப்பதெலானலால்தெலானஇவ்வளவு 
குளிர்ச்சியும, தகலாசுவும வருகிறஜதெலாஎன. 
அததெல்லலாம இல்லலாமல் இருக்க ஜவண்டும 
எனறலால் இந்தெ மரஙகதள தவட்டிவிட்டலால் 
ஜதெவலலாம எனகிறலாள அவனது மதனவி. பனனீர்
மரத்தில் ஜதெனீக்கள கூடு 
கட்டியிருக்கிறது.ஜவப்பமரத்தில் கலாக் தகயின 
கூடு முட்தடயுடனஇருக்கிறது. 
பூமரத்தில்பூக்கள அழகழ கலாய் 
சிரிக்கினறன. பூஜவ,பூஜவ கலாக்தகதயேப் 



பலார்.கலாக்தகஜயே,கலாக்தகஜயே ஜதென கூட்தட  
கவனி.

ஜதெனகூஜட,ஜதெனீக்கஜள 
ஜதெதனகலாக்தககளுக்கும இனனும 
பிறவற்றிற்குமலாய் பகிர்ந்து தகலாடுஙகள.இஙஜக 
ஆடு ஜமய்கிறது,மலாடு வந்து 
ஜபலாகிறது.பனறிகளும,நலாய்களுமலாய் வந்து 
ஊடலாடுவது உண்டு.உடல் தபருத்தெ ஜகலாழி 
ஒனறுதெனது குஞ்சுகளுடன அஜதெலா ஜதெலாட்டத்து 
மூதலயில் உளள அடிகுழலாய் அருகில்  ஈர 
மண்தணைகிளறியேவலாறு இதர ஜதெடும.இடது 
மூதலயில் ஒரு கரிச்சலான குருவி தினசரி கலாதல 7 
மண சமீபம தெனது கலாதெலியுடன வந்து ஜபலாவது 
உண்டு.இது ஜபலாக அவனும, அவனது 
மதனவியும,பிளதளகளுமலாய் 
சுற்றித்திரிவலார்கள
.அவர்களுக்கும,அதவகளுக்கும ஜதெதனக் 
தகலாடுத்து விட்டு நீஙகள இஷ்டத்திற்கு 
ஜசகரித்துக் தகலாளளுஙகள என தசலால்லத் 
ஜதெலானுகிறது. மரஙகதள சுற்றியும,தவற்று 
தவளியிலும,மலாடிமுழுக்கவுமலாய் கூட்டி 
அளளிவிட்டு திருமபப் பலார்க்கிறலான.இடம 
சுத்தெமலாய் இருந்தெது. ஜவர்தவ நிரமபியிருந்தெ 
உடதல துதடத்துக் தகலாண்டு தெதரயில் சிறிது 



ஜநரம அமர்ந்து எழுந்து விட்டு கூட்டியேததெ 
அளளிப் ஜபலாடுதகயில்தெலான 
கவனிக்கிறலான.ஜதெனீக்கள கூடு கட்டியே பனனீர் 
மரத்தினஅடியில் கூட்டலா மல்  விட்டததெ. 
குப்தபயும,மண்ணுமலாய்கிடந்தெது. அவற்றினஊ
டலாக பறந்தும,ஊர்ந்தும தசனற ஜதெனீக்கள 
மரத்ததெ சுற்றி பறந்தெவலாறும 
ஊர்ந்தெவலாறுமலாய். ஒனதற தசய்து முடிக்தகயில் 
பிறிததெலானறு விட்டுப் ஜபலாகிறது தெலான. அதுவும 
நல்லதுக்குதெலான.  



5. கத்திரிப்பலான,,,,,,

தவட்ட தவட்ட குதறகிறது முடி.அது தகயின 
விதரவலா அல்லது கத்திரி யின விதரவலா எனப் 
புரியேவில்தல, மலாறலாக அது தசலால்லிச்தசனற 
தசய்தி தக,மற்றும கத்திக்ஜகலால் ,சப்பு 
இதவகளின கூட்டு உதழப்ஜப சிலுமபிக் 
கிடந்தெ முடிகதள தவட்டி அழகு படுத்திக் 
தகலாண்டிருக்கிறது என/  கலாதலயில் எழுந்தெதுஜம
நிதனவுக்குவந்தெது
,இனறுமுடிதவட்டிவிடஜவண்டும,என/  
எனதறக்கும இல்லலாமல் இனதறக்கு ஐந்து 
மணக்தகல்லலாம எழுந்து விட்டலா ன. 

இந்ஜநரம தெலாத்தெலா டீக்கதட திறந்திருப்பலார்.முகம
கழுவி தெதல சவுதக யில்  திருமபவும ஒருமுதற
வந்தெ  நிதனவு இனதறக்கு எப்படிஜயேனுமலாவ து
முடி தவட்டி விட ஜவண்டும எனபஜதெ/  
எனறுஜம சக்கிரம கதட திறலாந்து விடுகிறலா 
தெலாத்தெலா இனறு ஜலட்டலாக திறந்து விட்டலார் என 
தசலானனலார். கதடயில் டீ சலாப்பிட 
உட்கலார்ந்திருந்தெ எதலக்ட்ரீசியேன  மலாடசலாமி 
அண்ணைன. எனனுடன ஜசர்ந்து மூனறு ஜபர் 
அமர்ந்திருந்ஜதெலாம அந்ஜநரஜம.ஜவகமலாக வந்தெ 



ஒருவருக்கு எதலக்ட்ரீசியேன அண்ணைன பதில் 
தசலால்லிக் தகலாண்டி ருந்தெலார்.ஆமலா 
அண்ஜணை,கலாதலயில் நலான வந்துதெலான எழுப்பி 
விட்ஜடன அப்புறமலா மனசில்லலாம 
கதடஜபலாட்டலாரு பலாத்துக்கஙக,வயேசலாச்சில்ல, 
முன ன மலாதிரி நலாலு மணக்தகல்லலாம எந்திரிச்சி 
கதட ஜபலாட முடியேல ,எனன ஜமலா ஒரு 
தவரலாக்கியேத்துல வண்டியே 
ஓட்றலாருண்ஜணை,ஆமலாம எனறலார். 

அந்தெ ஐந்து மணயின அதிகலாதல 
புலர்வுக்குஜரலாட்டில்இனனும நடமலாட்ட ம 
ஆரமபிக்கவில்தல. 
மனிதெர்கதளச்சுமக்கலாமல்தெனதனத்தெலாஜனச்சுமந்
துதகலாண்டு தவற்றுருவலாய் கலாட்சியேளித்தெது 
கருநிற சலாதல.அந்தெ ஜமலானம,, அதமதி
.தமனசலனம எல்லலாமுமலாய்தெவமபுரிகிற 
முனியின நீண்டதெலாடியேலா ய் 
நீண்டுவிரிந்துகிடக்கிறதெலாய்.

தீப்தபட்டி ஆபீஸ் வீதி வழியேலாகத்தெலான 
தசல்கிஜறன.தகயிலிருந்தெ மஞ்சள நிற டலார்ச் 
தவளிச்சம பலாய்ச்சி முனனலால் வழி 
கலாண்பித்தெதெலாய்/ தவளிச்ச ஙகள எப்தபலாழுஜம  
தகபிடித்து நதட பழக்கும ஒரு தெகப்பனின 



பலாஙகுட னும, வலாஞ்தசயுடனுமலாய்/ 
முனதனல்லலாம அந்தெப்பலாததெயில் நடக்க முடி 
யேலாது. நடக்க முடியேலாது எனன, அந்தெப்பக்கம 
பலாததெஜயே இருந்தெதில்தல மதறத்துகட்டப்பட்ட
ஆளுயேர கலாமபவுண்ட் சுவரின குறுக்ஜக ஜகலாடு 
கலாட்டி நினறது.

தீப்தபட்டிஆபீஸினபினபுறமலாய்புதெரலாய்மண்டிகி
டந்தெதசடிகளும சதமக் கருஜவதலயுமலாய் 
அமர்ந்து ததெரிந்தெவற்தற மதறத்து நினற 
கலாமபவுண்ட் சுவர்  அந்தெ இடம மதறத்து 
நினறது உயேரமலாய்/ தவறும தசஙகல் கட்டுடன 
விட்டிருந்தெலார்கள.எனது வீட்டு வலாசலிருந்து 
பலார்த்தெலால் முகத்தில் அடித்தெலாற்ஜபலால நீண்டு 
ததெரிகிற சுவதர இடித்தெ நலாள னறு இரவு 
தூஙகவில்தல,மீறிப்ஜபலாய் வமபலாக 
படுக்தகயில் சலாய்ந்தெலாலும தூக்கம 
பிடிக்கவில்தல.தகலாஞ்ச ஜநரம படுக்க,தகலாஞ்ச 
ஜநரம எழுந்து ஜபலாய் ஜகட்தடத் திறந்து 
வலாசலில் அமர்ந்து சுவர் இடக்கப்படுவததெப் 
பலார்க்க என ஜபலானதெலாய் இரவு/ சலாய்ஙகலாலம ஆறு
மணக்கு அந்தெச்சுவதர இடிக்க நலானகு ஜபர் 
வந்திருந் தெலார்கள.ஜவதலக்கு அவர்கள தகலாண்டு
வந்திருந்தெ சலாமலானகதளப்ஜபலாட்டு விட்டு 
சலாப்பிடப்ஜபலார்கள. ஜபலானவர்கள 



ஜபலானவர்களதெலான. தெட்டு, மண் 
தவட்டி,கடப்பலாதர எல்லலாமுமலாய் தெலாஙகி 
அவர்கள வந்தெலார்கள ஒரு இரண்டு மண ஜநரம 
கழித்து/
சலாமலானகதள தகலாண்டு வருமஜபலாது 
கசதலயேலாய் வந்தெவர்கள இப்ஜபலாது குளித்து 
எண்தணைய் ஜதெய்த்து தெதல சவி புத்துணைர்ச்சி 
தபலாஙக ததெரிந்தெலார் கள.

அனறு  இரவு ஒனபது மணக்கு ஜவதலதயே 
ஆரமபித்தெ அவர்கள மறுநலாள கலாதல 
விடிகிறவதர ஜவதல தசய்தெலார்கள. சுவர் இருந்தெ
இடத்தில் இப்ஜபலாது கற்பதனயேலாய் ஒரு ஜகலாடு 
மட்டுஜம விழிப் படலஙகளில் படர்வதெலாய்/ 
இடிக்கப்பட்ட கலாமபவுண்ட்ச்சுவரினுள இருந்தெ 
தவற்றிடம பிளலாட்ப் ஜபலாடப்பட்டு.  
பிளலாட்ஜபலாட்ட சிறிது தினஙகளில் கட்டப்பட்ட 
ஒரு வீடும, அதென அருகலாதமயேலாய் இருந்தெ 
மற்தறலாரு வீடுமலாய்இப்ஜபலாது ததெரிகிற 
இந்தெப்பலாததெதயே வலியே உண்டலாக்கியேது 
ஜபலாலலான ஒரு ஜதெலாற்றம தெந்தெதெலாய்/ இப்ஜபலாது 
எனஜபலானஜறலார்கள தசக்கிள,இருசக்கரவலாகனம
மற்றும கலால் நதடயேலாய் ச்தசல்ல அவ்வழிஜயே 
தபரிதும உதெவுவதெலாக.இதெற்கு முனபலாக 
ஜரலாட்தடச்சுற்றிதசனற சஙகடத்ததெ இவ்வழி 



தீர்த்து விட்டதெலாக/  
டீசலாப்பிட்டுவிட்டுவருகிஜறனவீட்டிற்குள  
நுதழதகயில் வழி தயேஙகுமலாய் கலாண்பித்து 
வந்தெ டலார்ச் தலட்தட அதணைக்க மறந்தெவனலாய் 
திருமபவும ஒரு முதற பலாத்ரூம ஜபலாய்விட்டு 
வந்து அமர்கிஜறன. அந்தெ அமர்வு புத்தெகம 
படிக்கலலாமலா,கமயூட்டர் பலார்க்கலலாமலா என  
அதல பலாய்ந்தெ மனதுக்குளளலாய் புத்தெகமும 
அல்லலாமல் கமயூட்டரும அல்லலாமல் வீட்டின 
பக்க வலாட்டு தவளிதயே தபருக்குவது எனகிற 
முடிவு ஓஜடலாடி வந்து ஒட்டிக்தகலாளளச்தசய்து 
விடுகிறது.
கலாதலச் சலாப்பலாட்தட முடித்தெ தபலாழுது மண 
பத்து இருக்கலலாம.இந்ஜநரம ஜபலானலால் 
கதடயும திறந்திருக்கும, கூட்டமும  இல்லலாமல்
இருக்கும எனகிற நிதனவு தெதலதூக்கியே ஜபலாது 
ஏஜதெலா ஒரு ஜவதலஜயேலா,அல்லது மிதெமிஞ்சி ப் 
ஜபலான ஜசலாமஜபலாறித்தெனமலா ததெரியேவில்தல 
ஜபலாகவில்தல. அப்படிஜயே சலாப்பிட்டு 
விட்டுகுளிக்கஆரமபித்துவிட்ஜடன.

கலாதலச்சலாப்பலாடு தகலாஞ்சம ஜவதல,பஜேலார்ப் 
பக்கம  ஜபலாய்வந்தெது. மதியேச் சலாப்பலாடு,அது 
முடிந்து ஒரு தமன பகல் தூக்கம என எல்லலாம 
முடிந்து எழு ந்தெமலாதலயின 4 மணக்கு,இரண்டு 



மணக்கு ஜபலாய்விட்டுதிருமபவுமலாய் வந் து 
விட்ட மினசலாரத்தின துதணையுடன முகம கழுவி 
சட்தட அணந்து தகலா ண்டு நலான தசனற 
இடமகலாதலயில் தசனற அஜதெடீக்கதடயேலாய்   
இருக் கிறது. அப்படிஜயே முடிதவட்டிவிட்டு 
தசனறு விடலலாம.வீட்டிற்குப்ஜபலாய் திருமபுவ 
ததெனறலால் தசலாமஜபறித்தெனம அல்லது ஜவறு 
ஏதெலாவது தெடுத்து விடும. ஜவ ண்டலாம. சட்தடப் 
தபதயேப் பலார்கிஜறன.பணைம இருந்தெது.
டீக்கதடயிலிருந்து சலூன வலாசல் கண் படும 
தூரத்திஜலஜயேதெலான இருந் தெது. நலாகர் ஜகலாவிலலார் 
கலாய்கறிக்கதட ,அதென பக்கத்தில் இருந்தெ 
பலசரக்கு க்கதட மற்றும பூக்கதட,,,,என 
அடுக்கியிருந்தெ வரிதசயில் சலூன. வலாசலில்ஒரு 
ஜஜேலாடி தசருப்புக்கிடந்தெது. அது சலூன 
உரிதமயேலாளர் தசருப் பலாகத்தெலான இருக்க 
ஜவண்டும.ஜமலால்தடட் 
தசருப்பு.150 ரூபலாய்க்குக்குதற 
யேலாமல்இருக்கலலாம.
பலாலவனத்தெத்தில்தசருப்புத்ததெக்கிறகலாளியுடன
ஜபசிக்தகலாண்டிருந்தெஜபலாது எஙகனஅண்ணைலாச்சி
,தலதெர் தவதலதயேல்லலாம கூடிப்ஜபலாச்சி,முனன 
மலாதிரி ஜவதலயும இல்ல இப்ப,அதெலான ஜபலாயி 
ஜவதலகள ஆர்டர் எடுத்து 
ட்டுவர்ஜறனஎனறலார்



.இதுபூரலாமபளளிக்கூடபுளதளகஜளலாடதபக. 
கிழிஞ் சது,ஜபலானது வந்தெது.எல்லலாமதகபலாத்துக் 
குடுக்குறதுக்கலாக வலாஙகீட்டுப் ஜபலாஜறன 
எனறலார்.

கதடயின வலாசலில் தசருப்தபப் பலார்த்தெதும 
கலாளி தசலானன வலார்த்ததெகள ஞலாபகத்துக்கு 
வந்தெது.
தசனற முதற முடி தவட்டிக் தகலாண்டி 
ருக்தகயில் இருசக்கர வலாகனத்தில் வந்தெவர் 
”எனன கதடக்கலாரஜர,நல்லலாயில்ல 
இதுதசலானனலா தசலானனபடி 
நடந்துக்கஙக,அப்பத்தெலான நல்லலாயிரூக்கும, 
ஆமலாம” என வண்டியிலிருந்து இறஙகலாமஜலஜயே
ஜபசியேவரிடம ”இல்லண்ஜணை,வீட்டுக்கலாரம 
மலாவுக்கு ஒடமபு சரியில்ல, தரண்டு நலாளலா கட 
ததெறக்கல,இனதனக்கு தவளளிக் தகழம ஜவற, 
ததெலாழில் 
சுமலாரலாத்தெலானநடக்கும,குடுத்துர்ஜரனகூடியே 
சக்கிரம. ததெலாழில் நல்லலா ஓடுனலா  ஒஙகளுக்கு 
குடுக்கலாம எஙக ஜபலாகப் ஜபலாஜறண் ஜணை”,என 
வண்டியிலிருந்து இறஙகலாமல் 
தகத்தெலாகஜபசியேவரிடமபணவலாக தசலானன 
சலூன கதடக்கலாரர் அவர் ஜபலானதும தசலானனலார்.



“இனிஜம 
தசத்தெலாலுமதெவதணைக்குவலாஙகக்கூடலாதுசலார்
.நலானுமஒரு தபரட்டு தபரட்டீறலலாமனனுதெலான 
இவர்கிட்ட கடனுக்கு கலாசு வலாஙகுஜனன. வலார 
வட்டி சலார்.வலாஙகுன பணைத்ஜதெலாட வட்டிதயேயும 
ஜசத்து வலாரலாவலாரம குடுத் துரணும 
கதரக்டலா,இல்லலாட்டி இப்பிடித்தெலான வந்து 
ததெருவுல நினனு மலானத்தெ வலாஙகுவலாஙக. நலாய் 
தபலாழப்பலா ஜபலாச்சு சலார்.நமம தபலாழப்பு சமயே 
த்துல சனனு ஆயிரும சலார்.ஒழுஙகலா ததெலாழில் 
ஓடுனலா ஒண்ணும ததெரியேலாது சலார்.கதடக்கு 
எதுவும லீவு ஜபலாட்டுறக்கூடலாது.அப்பிடி 
இருந்தெலா தபலாழப்பு நகந்து ஜபலாறது ததெரியேலாது 
சலார்.இல்தலண்ணைலா,இப்பிடித்தெலானஅசிஙகப்பட 
ஜவண்டியிருக்கும சலார்., 

”தபயேனுக்கு படிப்பு வரல சலார். அஙகிட்டு 
இஙகிட்டுனனு ஆடி ஓய்ஞ்சி ஜபலாயி இப்பத்தெலான
தநதலக்கு வந்துருக்கலான . ஒரு 
வருசமலா,அவனும குடி கூத்துனனு தரலாமப 
தகட்டு தூந்துஜபலானலான  சலார், இப்பத்தெலான 
தகயேக்கலால  புடிச்சி ஒஙகளமலாதிரி தரண்டு ஜபர 
விட்டு ஜபசவுட்டுசமமதிக்க வச்சிருக்கு சலார், 
ஜகரளலாவுக்கு எஙக ஜவதலக்கு ஜபலாஜறனனு 
ஒதுக்கிட்டலான,சலாப்பலாடு தெஙகுறதயேடதமல்லலாம



அவுஙகஜள குடுத்துறமனறலாஙக.சரினனு 
அனுப்பி 
வச்சிருக்கு,பலாப்ஜபலாம,அவனமூலமலாவது 
குடுமபத்துக்கு  ஒரு விடிவு வருமலா னனு/ 
இஙகஜயே இருந்து ஏஙகூட நினனு ததெலாழில் 
கத்துக்கடலானனு தசலான னலாலும ஜகக்குற வழியேக்
கலாஜணைலாம.அதுவும ஒரு வதகக்கு நல்லது தெலான 
சலார்.தவளியே ஜபலானலா பயேம இருக்கும,ததெலாழில்ல
ஒழுக்கம தகதடக்கும, இதுனனலா தெகப்பன 
கதடதெலாஜனனனு 
ஆகிப்ஜபலாகும.அப்புறமபதழயே படியும 
ஆரமபிச்சிட்டலானனலா நிப்பலாட்றதுதசரமம சலார். 
அஙகிட்டுப் ஜபலாயி கண்ணுக்குததெரியேலாம  
எனனத்ததெஜயேலா தரண்டு பண்ணீட்டலாலும துட்டு
சமபலாதிக் 
கணுமஙகுறஅக்கதறவந்துருமசலார்”.எனநிதறயே
ஜபசிக் தகலாண்ட வலாஜற இருந்தெலார் முடி 
தவட்டியே பினனுமலாய்/ நலான தெலான ஜநரமலாகிறது 
என வந்து விட்ஜடன. அனதறக்கு அப்புறம 
இனதறக்குத்தெலானஅவரது 
கதடக்குச்தசல்வபனலாக/ தவட்ட, தவட்ட 
குதறகிறது முடி அது தக மற்றும கத்திரி, சப்பு 
ஆகியே மூனறின கூட்டு உதழப்பும 
இயேக்குபவரது மன நிதலதயேயும விதரதவயும 
கலாட்டி/ 



6. வலாலலாட்டம,,,,,,,,,,,

கருப்பு நிற நலாய்க்குட்டியேது.வலாலலாட்டியும 
எக்குப்ஜபலாட்டுமலாய் விதளயேலாடிக் தகலாண்டி 
ருந்தெது பரந்து விரிந்தெ மண் நிதறந்தெ பூமியின  
தவற்று ஜமனி மீது/  இவனும 
மதனவியுமலாகத்தெலான அமர்ந்திருந்தெலார்கள. பண 
முடிந்து விட்ட இரவு ஜவதள 
யினஓய்வுப்தபலாழுதெது.சலாப்பிட்டு முடித்துவிட்ட
இரவு 9.30 மண தபலாழுதிற்கு வீட்டி 
னுளஅதடபட்டுக்கிடந்தெபுழுக்கம தெலாஙகலாமல் 
தவளியில் வந்து விட்டிருந்தெ ஜவதள. 

இதளயேவள வீட்டினுள டீ.வி பலார்த்துக் 
தகலாண்டிருந்தெலாள. எத்தெதன முதற தசலான 
னலாலும ஜகட்க மலாட்ஜடன 
எனகிறலாளதெலான,படுத்துக்தகலாண்ஜட டீ.வி 
பலார்ப்பததெ விட மலாட்ஜடன எனகிறலாள.

பதழயேசினிமலாபலாடல்ஒனதறபி.பி சனிவலாசன 
அவர்களும,சுசிலலா அமமலாவுமலாய் இதழ 
த்துக்தகலாண்டிருந்தெலார்களதெஙகளதுஇனிதமயேலான
குரலலால்/இந்தெக்கலாலதெதலமுதறக்கு அக்கலால 



பலாடல் பிடித்துப்ஜபலானது மிகவும 
ஆச்சரியேமலாகஜவ/ 

தபலாதுவலாக ஜவ டீவி ஜசனல்களில் பலாடல் 
நிகழ்ச்சிகளில் 12,13 வயேதுதடயே சிறுவர், 
சிறுமியேர் கூட பதழயே பலாட்தல ஜதெர்ந்ததெடுத்து 
ஜநர்த்தியேலாகப்பலாடுவது ஆச்சரியே மலாகஜவ/  
ஊதெலாக்கலர் புடதவ தென 
தமனநிறமகலாட்டிஅவளஉடல்ஜபலார்த்திஅமர்ந்தி
ருந்தெது.அதெற்கு  ஜமட்ச்சிஙகலாய் சட்தட.
அவளது வருத்தெம இவ்வளவு தபரியே ஏரியேலாவில் 
இனனும ஜேலாக்தகட் ததெக்க சரியேலான ஒரு 
ஆளில்தல எனபஜதெ/ ஊரில் இருந்தெ வதர 
கவதலயில்தல. அய்யேலாக் கலாதள தடய்லர் 
இவர்களின மன நிதனதவ சட்தடயேலாக 
உருமலாற்றிக்தகலாடுத்தெலார். இப்ஜபலாது 
திருமணைமலாகி இஙகு வந்தெ நலாளிலிருந்து 
ஒழுஙகலாக சட்தட ததெக்கும தடய்லதர ஜதெடி 
அதலகிற பிதழப்பலாய் 
ஜபலாய்விட்டது.அளதவடுத்துததெக்க 
ஆளில்தல.பதழயே சட்தடதயே வலாஙகி அததெ 
புதுத்துணஜமல் தவத்து அப்படிஜயே 
தவட்டித்ததெத்து விடுகிறலார்கள எனபதுஜவ 
அவளில் உளள மிகப்தபரியேமனக்குதறயேலாக/  
டவுனிற்குளதளல்லலாம 



ஜபலாய்வந்துவிட்டலாளசட்தடததெக்க.ஊஹெஹுமஎந்
தெபிரஜயேலாஜேனமும இல்தல. ஓனறு சரியேலாக 
இருந்தெலால் மற்தறலானறு ஊடமபில் உட்கலாரலாமல் 
ஜபலாய்விடுகிறது. ஜவறு வழியில்லலாமல் 
இஙஜகஜயே ததெக்க ஆரமபித்து விட்டலாள.

ஒரு முழத்திற்கும குதறவலாக அவள 
தவத்திருந்தெ மல்லிதகப்பூ இவன நலாசி துதழத் 
தெதெலாய்/வலாஙகுகிற சமபளத்ததெ எல்லலாம இப்படி 
பூவலாக தெதலயில் மலாற்றி தவத்து தகலாண்டலால் 
எப்படி?எனகிற இவனது ஜகலிப்ஜபச்தச அவள 
பூவலாஙகுகிறநலாட்களில் சந்திப்பதுண்டு. 

பூத்துத்ததெரிந்தெ மண்ணன பரப்பு 
ஒற்தறயேலாய்ததெரியேலாமல்தெனஜமல் விழுந்து 
படர்ந்து பரவியிருந்தெ 
தூசிகதளயும
,குப்தபகதளயும
,குவிக்கப்பட்டுததெரிந்தெமண்குவியேல்கதளயும 
கலாட்சிப்படுத்தியேதெலாய்/ இதவகளுக்குமத்தியில் 
மண்ணன மலர்வுக்கும அதென 
தெதலயேதசவிற்குமலாய் இடம தகலாடுத்து முதளத் 
திருந்தெ சதமக்கருஜவதல முட்தசடிகள மற்றும 
மற்றுமலாய் என கலாட்சிப் பட்ட அதவகளின 
ஊடுமபலாவுமலாய்ஓடித்திரிந்துமஎக்குப்ஜபலாட்டும



விதளயேலாடிக்  தகலாண்டிருந்தெ அததெ  அவர்களது 
வீட்டின முன சற்ஜற தெளளிபடுத்திருந்தெ நலாய் 
ஒனறு கண்டு கண் சிமிட்ட அதென அருகில் 
வரவும இது அததெ ஜநலாக்கிச் தசல்ல வுமலான ஒரு 
ஜநர்ஜகலாட்டு நிகழ்வு அந்தெ இரவின ததெரு 
விளக்கு ஒளியில் சட்தடன நிகழ்ந்து 
விடுகிறதெலாய்/

 அஙதகலானறும இஙதகலானறுமலாய் வீடுகள 
பூத்துததெரிந்தெ புது ஏரியேலா அது.ஆனலால் தெலார் ஜரலாடு
ஜபலாட்டிருந்தெலார்கள.அதுஇவதரக்கும 
பரவலாயில்தல. அதமகிற வலார்டு தமமபதரப் 
தபலாறுத்து  ததெருவுக்கு சிமிண்ட் ஜரலாஜடலா,தெலார் 
ஜரலாஜடலா வந்து விடுகிறது. சற்தற புறமுதுகு 
கலாட்டியும ஜரலாட்டுக்கு வழிவிட்டுமலாய் 
இருபக்கமும தென கலர் கலாட்டி 
அகலமலாயும,குறுகலலாயும வலாசல் திறந்திருந்தெ 
வீடுகள  கலாட்சிப்பட்ட வீதியில் கதடசியேலாய் 
ததெரிந்தெ வீட்டின மலாடிப்படி ஓரத்தில் ஈனற 
குட்டிகதள விட்டுவிட்டு இதர 
ஜதெடிப்ஜபலாய்விட்ட தெலாயின துதன பிரிந்து வந்தெ 
குட்டிகளில் ஒனறுதெலான இப்படி 
விழிப்படலஙகளில் பட்டு விரிகிறதெலாக.



தவக்தக தெலாஙகலாதெ ஜவனல் சூட்டின 
நலாதளலானறின இரவுப்தபலாழுதில் எந்ஜநரம 
வந்தெததென ததெரியேவில்தல,சூழ் தகலாண்ட 
வயிற்தற சுமந்து தகலாண்டு இடம ஜதெடி 
அதலந்து கதடசியேலாய்வந்து தெஞ்சம தகலாண்ட 
இடம இதுவலாகஜவ இருக்கிறது. அப்படி 
வந்தெனறு இரஜவ குட்டிகதள ஈனதறடுத்திருக்க 
ஜவண்டும ஜபலாலும/ அது ததெரியேலாமல் வழக்கம 
ஜபலாலஜவ அந்தெ வழியேலாகநியூஸ் ஜபப்பர் ஜபலாட 
வந்தெ தபயேதன தெலாய் நலாய் உண்டு இல்தல என 
ஆக்கி விட்டது,அனறிலிருந்து ஒரு வலாரம வதர 
அவன ஜபப்பர் ஜபலாடவரவில்தல.அவனிடம 
ஜபப்பர் வலாஙகுபவர்கள தவளி உலகம 
தசய்திகளிலிருந்து அனனியேப்பட்டவர்களலாய் 
ஆகிப்ஜபலானலார்கள அந்தெ  நலாட்களில் என தசய்தி 
அறிந்தெ வட்டலாரஙகள கூறிச்தசனறன.

நனறலாகஇருந்தெலால் 15 அல்லது 20 நலாட்கள 
வளர்ச்சி இருக்கலலாம.அந்தெ நலாய்க்குட்டி க்கு/ 
நுனி வலாயேலால் தெதரதயே ஊதி,ஊதி 
புஸ்புஸ்தஸேனற கலாற்றுடனும பரபரப்பலாயும 
எததெஜயேலா ஜதெடித்ஜதெடித்தினகிறதெலாயும 
ததெனபடுகிறது சமயேலா சமயேஙகளில்/  எத்தெதன 
மண,எத்தெதன ஜநரம எந்தெ நலாள என 
துல்லியேமலாய் தசலால்லி விட முடியேவி ல்தல. 



ஜபலான வலாரம எனகிறதெலாய் நிதனவு. தெலாய் நலாய் 
தெலான ஈனற குட்டிகளில் இரண்தட கலாணைலாமல் 
இந்தெ தவற்று தவளி எஙகுமலாய் 
ஓடித்திரிந்தெது.முளச்தசடிகள உடலில் உரவும 
உரசியே முட்ச்தசடிகளஅதென உடதலக்கீறி ரத்தெம 
வழியேச்தசய்யேவுமலாய் இருந்தெ ஜநரத்திலும கூட 
விடலாமல் ஓடிக் 
தகலாண்டும,குதறத்துக்தகலாண்டும தவட்ட 
தவளியில் தெனதன ஊனறியிருந்தெ வீடுகளின 
முனபலாய் நினறுவலாறு. சற்று ஜநரம அஙகுநினறு 
குதறக்கிறது. 
அப்படிஜயேதிருமபிஓடிப்ஜபலாய்கதளத்து ஓரிடத் 
தில் நிற்கிறது. அப்புறம ஜவஜறலார் இடம 
ஜதெடிப்ஜபலாய் நினறு குதரக்கிறது,தமல்ல 
குதறப்தப நிறுத்தி கதளத்துப்ப்ஜபலாய் நிற்கிறது
எஙகலாவது ஓரிடமஜதெடிப்ஜபலாய். தமலிந்து 
எலுமபு ததெரிந்தெ உடலுடனும, ஒட்டிப்ஜபலான 
வயிறுடனுமலாய்/ ததெரு முதன திருப்பத்திலிருந்தெ
வலது பக்க வீட்டின மலாடியிலிருந்தெ பலாட்டிக்கு 
அப்ஜபலாதுதெலான கதடக்குப்ஜபலாக ஜநரம 
வலாய்த்திருக்கிறது ஜபலாலும.தபருமபலாலுமலாய் 
கலாதல ஜவதலதயேனறலால் ஐந்தெதர மணயின 
அதிகலாதலயின இருள பிரியேலா ஜவதள யிலும 
இரவு ஜவதள எனறலால் இப்படித்தெலான ஊர் 



உறஙகப்ஜபலாகிற தபலாழுதிலுமலாய் கதடக்குப் 
ஜபலாய் வருகிறலாள.

தமலிந்துஒட்டியேஜதெகமஅவளதுபுடதவதயேசும
ந்துதகலாண்டுஇருப்பஜதெதபரியேவிஷயேமலாக/ 
தசனற மலாதெமதெலான அவளது 
மகளுக்குதிருமணைமமுடிந்திருந்தெது.புதுக்கருக்கு 
குதலயேலாதெ மணைப்ப்தபண்,விருந்துச்சலாப்பலாடு
,மறு வீடு எல்லலாம முடிந்தெ பினபலாக பிதழப்தப 
நிதலயூனற தெலாய் வீட்டிற்ஜக வந்து விட்டலாள 
தகபிடித்தெவதன கூட்டிக் தகலாண்டு/ ஜவன  
டிதரவரலாம கணைவன.தகலாஞ்ச 
வயேதுக்கலாரனலாகத்தெலான ததெரிந்தெலான. பிளதளயின 
வளர்த்தி கூட இல்தல. கல்யேலாணைத்திற்கு 
முனபுதீப் தபட்டி ஆபீஸ் சமபளம என 
இருந்தெவள கல்யேலாணைத்திற்குப் பினபலாய் 
தீப்தபட்டி ஆபீஸ் ஜவதலக்குப்ஜபலாவததெ 
நிறுத்தி விட்டலாள. 

தெலாயும மகளும ஏஜதெனும முடிவு எடுத்து 
இருப்பர்கஜளலா எனனஜவலா ததெரியேவில்தல. 
ஜபலாட்டி ஜபலாட்டுக்தகலாண்டு உடல் தமலிந்து 
ததெரிந்தெலார்கள,அமதமயும, புளதளயும 
இப்பிடிஜயே இருந்தெலாப்ல ஒஙக தரண்டு ஜபரயும 
பலாத்து தகசௌவர்தமண்டு அரிசி தவதலயே 



தகலாறச்சுப்புடுமலா எனன?நல்லலா சலாப்புட்டு 
நல்லலா இருஙக,,,, தசலால்லலாதெலா ஆளில்தல 
ஜகலியேலாகவும
,உரிதமயுடனுமலாய்.அதெற்தகல்லலாம பதிலலாக 
பலாட்டியின வலாய் அகனற சிரிப்தபலானஜற 
இருந்திருக்கிறது/ 

தரலாமபவுமஎளிதமயேலானவளதெலானபலாட்டியினம
கள.அவள தெதலயில் அனறலாடம தவக் கிற 
பூதவக்கூட அவள கலாசு தகலாடுத்து 
வலாஙகுவதில்தல.பக்கத்து வீட்டு தகலால் 
தலயில் பூத்து நிற்கிற மஞ்சள அரளிப்பூஜவ 
அவளது தெதலதயே அலஙகரித்தி ருக்கிறது 
அனறலாடம. அவளது வயேதுப் 
பிளதளகளதீப்தபட்டிஆபீஸில்சமபளமவலாஙகி
யே நலாளனறில் கவரிங கதடதயே முற்றுதக இடும
ஜபலாது அவள பலசரக்குக்கதட பலாக்கிதயே 
தகலாடுத்துக் தகலாண்டிருப்பளலாக/ பலாரலாட்டி 
சரலாட்டி வளர்த்தெ தென பிளதளக்கு  இப்படி வயேது
பிரலாயேத்தில் கூட நல்ல தெனமலாய் உடுத்தெ,தகலாளள 
தகலாடுத்து தவக்கவில்தல என பலாட்டி 
இவனிடம  தசலால்லி வருத்தெப்படலாதெ நலாள 
மிகவும கமமி.அப்படிதயேல்லலாம நிதல 
தகலாண்டிருந்தெ வருத்தெம பலாட்டியிடம 
இப்தபலாழுது இல்தல.



தெலாயும பிளதளயுமலாய் வீடு பலார்ப்பதில் 
முமபரமலாய் இருந்தெலார்கள.MPCC நகரில் ஒரு வீடு 
இருப்பதெலாகவும வலாடதகயில் 100 ஐக்குதறத்து 
அட்வலானஸ் தகலாடுத்து விட்டு வந்து விட்டலால் 
அடுத்து வருகிற நல்ல நலாளலாய்ப்பலார்த்து பலால் 
கலாய்ச்சி குடி ஜபலாய் விடலலாம எனகிறலாள பலாட்டி/
எததெத்தினறதுஎனத்ததெரியேவில்தல
.வலாந்திஎடுக்கிறது.நலாய்,மதனவிதெலானதசலானனலா 
ள  நலானகு நலாட்களுக்கு முனபலாய்  குட்டிகதள 
தூக்கிப்ஜபலாக வந்திருந்தெ சிறுவர்கள இரண்டு 
ஜபர் எல்லலாம தபலாட்டக்குட்டிகளலா 
இருக்குடலா
,ஜவண்டலாண்டலாஎனச்தசலானனலார்களலாம. 
ஆனலாலும ஈனற நலானகில் இரண்தட 
பறிதகலாடுத்துவிட்டு இரண்தட மட்டு ஜம 
தெக்கதவத்துதகலாண்டு/ அந்தெ  இரண்டில் கரு 
நிறம கலாட்டுகிற குட்டிதெலானதவளி அளந்து 
திரிகிறதெலாய்.இவன கூட தசலானனலான 
மதனவியிடம.வீட்டில் ஏதெலாவது சலாப்பலாடு 
இருந்தெலால் எடுத்து தவ 
என/இல்தலஜவண்டலாம,பிஸ்கட் தெவிர எது 
ஜபலாட்டலாலும திஙக மலாட்ஜடன எனகிறது. 
அதுனலாலதெலான ஜபலாடல.தெவிர இப்பிடிதயேல்லலாம
ஜபலாட்டுப்பழக ஜவணைலாம.அப்புறம இஙஜகஜயே 



தெஙகீரும, முடக்கமலாயிரும எனறலாள.அவன 
மதனவி தசலானனது நலாய்க்குட்டிக் கு 
ஜகட்டிருக்குஜமலா எனனஜவலா 
ததெரியேவில்தல.ஜமல் ஜநலாக்கி மடஙகலாதெ 
வலாலுடன தெதரயில் கிடந்தெ பழந்துண ஒனதற 
வலாயில் கவ்விக்தகலாண்டு தபரியே நலாயுடன 
எக்குப் ஜபலாட்டுதகலாண்டும, அததெச்சுற்றி 
வலாலலாட்டிக்தகலாண்டுமலாய்/ 



7.  தவளளக்கட்டி,,,,,,,,,
எஙகுஜம கலாணைக்கிதடக்கிறதுதெலான கலாசியேப்பன 
கதடகள.கலாசியேப்பனகதடஎனறலால் எஙகளூரில்
மிகவும ஜபமஸ்.பிறக்கப்ஜபலாகிற குழந்ததெ தெவிர
அதனவருமலாய்  அறிந்தெ கதட.

கலாசும
,பணைமுமலாய்தகஜகலார்த்துஉறவலாடிக்தகலாளளலாதெ
கலாலஙகளஅது.இப்ஜபலாதிலிருந்து ஒரு நலாற்பது 
ஆண்டுகள பினஜனலாக்கி தவத்துக்தகலாளளலலாம. 
கட்டதளயிட்டது ஜபலால கலாலஙகளில் வலானம 
அவிழ்ந்து தபய்கிற மதழயும,ஜகலாதடயில் 
அடிக்கிற தவயிலும ஆடியில் ஜதெடி விததெக்கிற 
பட்டஙகளும நிதற கண்மலாய்த்தெண்ணீரும 
மதட வலாய்க்கலாலில் நிதறந்தெ நீரும வயேல் 
நிதறந்து பயிர்களுமலாய் தசழித்திருந்தெ கலாலமது.

கதளயினூஜட பயிரும, பயிருனூஜட 
கதளகளுமலாய் கறுப்பு முடிகளுக்கு மத்தியிலி 
ருக்கிற தவளதள முடியேலாயும,தவளதள 
முடிகதள தூக்கிக்தகலாண்டு ததெரிகிற கறுப்பு 
முடியேலாகவும கலாட்சிப்படும.



உயேர்ந்து நிற்கிற கண்மலாய்க்கதர ஜமட்டில் 
தசல்கிற கருநிறம பூசியே தென இரண்டு ஓரஙகளில்
வலப்புறம கண்மலாதயேயும,இடப்புறம  வயேல் 
தவளிதயேயுமலாய் கலாட்சிப் படுத்தியே ஊரது.

கண்மலாயில் அதலயேடிக்கிற நீர் 
மீதும,வயேல்களில் தெதலயேதசக்கிற பயிர்கள 
மற்றும மரம தசடி தகலாடிகள மீதும 
தெழுவிப்படர்கிற கலாற்றலாய் உறவு பூத்தெ 
தநஞ்சஙகளும, நட்பு தகலாண்ட உளளஙகளும 
பரஸ்பரம ஒருவர் மீது ஒருவர் நன மதிப்பு 
தகலாண்டும, உளளச்சுத்திஜயேலாடுமலாய் வலாழ்ந்து 
வந்தெ கலாலஙகள அதவ,எததெப்ஜபலாட்டலாலும 
முதளக்கிறமண்ணைலாய்கலாட்சிப்பட்டஅதுஅவர்க
ளது உதழப்தபயும, வியேர்தவதயேயும, தென ஈரம
கலாயேலா உடல் மீது அப்பியிருந்தெது/ 

கணைக்கும,வழக்கும கலாசும,பணைமும 
இருக்கட்டும உஙகஜளலாடு. உதழப்பும, 
வியேர்தவ யும அதென உனனதெமும,இருக்கட்டும 
எஙகஜளலாடு என ஜபலாகத்திற்கு ஒரு முதற 
விதளகிற விதளச்சதல கமிஷன கதடயில் 
விற்று விட்டு கலாசும பணைமுமலாய் வலாஙகி வந்து 
தவத்திருக்கிற பணைத்திற்கு சரியேலாக கனக்குக்கூட 
பலார்க்கத்ததெரியேலாமல் குத்து மதிப்பலாய் 



தசலவளித்து வலாழ்ந்து ததெரிந்தெ தவளளந்தி 
மனிதெர்கள குடிதகலாண்டிருந்தெ பூமியுமலாய்.

கலர்க்கலரலாய் தகலாமபுகளில் அடித்தெ தபய்ண்ட் 
உதிர்ந்திருக்க தென உயேரம கலாட்டிச் தசல்லும 
கலாதள மலாடுகள,தகலாஞ்சமலாயும 
அப்புரலாணயேலாயும தசல்லும பசு மலாடுகள. 
கூட்டம,கூட்டமலாய் தென தினவுகலாட்டிச் தசல்கிற 
எருதமகள, உடலில் வளர்ந்து கிடக் கிற 
ஜரலாமத்தின அடர்த்தி கலாட்டியே படி 
நடமிடுமஆடுகள.வீதிகதளஙகும நிதறந்து 
வீசுகிற வலாசதனயும,கலாணைக்கிதடக்கிற 
கலாட்சிகளும   வீதிகளில் நிதறந்து கிடக்கிற 
சலாணைத்ததெயுமதகலாமியேத்ததெயும,ஆட்டுப் 
புழுக்தககதளயும,தெதரயில் உதிர்ந்து கிடக்கிற 
ஜகலாழி இறகுகதளயும ,எச்சஙகதளயும 
நிதறந்துகலாட்சிப்படுத்தியேவலாறும   
பூத்தும,சிரித்துமலாய்/

அதிகலாதல4.30 திற்தகல்லலாம 
விழித்துக்தகலாண்டு விடுகிற டீக்கதடகள 
அந்ஜநரஜம தகயில் டீக்கிளலாஸீடன  
மனிதெர்கதள அறிமுகம தசய்யும.அந்ஜநரஜம 
ஊரின துவக்க த்ததெ பிளதளயேலார் சுழியிட்டு 
ஆரமபித்து தவக்கிறவர்களலாக அவர்கஜள ஆகித் 



ததெரிகிறலார்கள.ஊர் மந்ததெயில் சினனதெலாய் ஒரு 
குடிதசதெலாஙகி கலாட்சி தெருகிற அந்தெ இரண்டு 
டீக்கதடகளதெலான ஊரின ஜதெநீர் விருமபிகளுக்கு 
தெலாக சலாந்தி அளிப்பதெலாக. மத்தியேலான தவயிலில் 
டீக்குடிகிற டீஆர்வலர்கதள தெனனகத்ஜதெ 
தெக்கதவத்துக் தகலாண்டிருக்கிற அந்தெ இரு 
கதடகளில் ஒரு கதடமதியேம ஒருமணக்குமலாய், 
இனதனலாரு 
கதடசற்ஜறபிந்தியுமலாய்மூடப்படுகிறஅதிசயேம
இஙஜக அனறலாடஙகளில்/ ஒரு மண ஜநரம 
முனனப்பினன எனகிற தசலால்லலாடலுக்கு 
உட்பட்டு/

தசலால்லலாடல் சரிதெலான.கதட மூடுவது 
தசலால்படியேலா அல்லது முனனப்பினனவலா 
எனகிறததெல்லலாம கலாசிநலாதென அகரலாதியில் 
வந்திருக்கவில்தல.

24 நலானகு ஜநர டீக்கதட அது.இப்ஜபலாது 
பலசரக்குக்கதட தவத்திருக்கிற இடத்தில் 
முனபு டீக்கதட தெலான தவத்டிருந்தெலார்.டீ,வதட 
தமலாச்தச எனகிற ஜேபர்தெஸ்தெலான ஏற்பலாடுடன/ 
தூஙகுகிற ஜநரம தெவிர்த்து அவரிடம வந்து 
டீக்குடிக்க ஆள இருக்கத் தெலான 
தசய்தெலார்கள.கலாதல எழுந்து வருகிறவர்கள 



முதெல் மலாதல ஜவதலக்கு தசனறு திருமபி 
வருகிறவர்கள,இரவு வீட்டில் மதனவி 
மக்களுடன சண்தட ஜபலாட்டு விட்டு மனதில் 
மல்லுக்கட்டு நிரமப வந்து கடித்துக்குடிக்கிற 
டீயும,உதடத்துச்சலாப்புடுகிற 
வதடயுமஎனசலாப்பிடுபவர்களுக்கலாய்இரவு 
ஒனபது மணவதர கதட திறந்திருக்கும. 
டீ வலாஙகதலஜயேலா,டீ,,,,,,என குரல் தகலாடுக்க 
மறந்து ஜபலாகிற கலாசிநலாதெதன 
ஞலாபகப்படுத்துகிறவர்களலாய் இருக்கிறலார்கள 
இரவு 9 மணவதர டீக்குடிக்க வருகிற ஆட்கள.

அவ்வலாறலாய் வந்து  ஜபலாகிற கதடசி டீத் 
துளியினமனிதெர்கள தெருகிற கலாசினஅல்லது 
தசலால்லிச் தசல்கிறகடனின 
அதடயேலாளஙகளுடன அதணைக்கப்படுகிற 
அடுப்பு எந்ஜநரமுமபலால்ச்சட்டி சுமந்ஜதெ/

அடுப்தப சுத்தெம தசய்கிற அவரது 
கவதலதயேல்லலாம தநருப்புக்கு விறகு 
தசலவலாகிப் ஜபலாகும, இல்தலதயேனறலால் 
அடுப்பில் எந்ஜநரமும சட்டிதயே ஏற்றி தவத்துக் 
தகலாண் ஜட இருக்கலலாம எனபஜதெ/



பலாலுக்தகன ஒனறு,தெண்ணீருக்தகன 
பிறிததெலானறு என இரண்டலாய் கலாணைப்படுகிற 
சினனஜதெக்சலா அலவிலலான ஈயேச்சட்டிகள 
அடுப்பில் கலாய்ந்து தகலாண்ஜட/அப்படி கலாய்ந்து 
தகலாண்டிக்கிற சட்டிகள ஒனறில் இரு நலாளின 
இரவுப் தபலாழுதில் கலாலியேலாய் எரியேலாதெ அடிப்பில்
ஏறி தவக்கப்பட்டிருந்தெ சட்டியில் இறந்தெ பூதன 
ஒனறு யேலாருக் கும ததெரியேலாமல் ரகசியேமலாக 
விழுந்து விட்டது எனகிறலார்கள.

உயேரம கலாட்டி நினற அடுப்பலாதெலலால் விழுந்தெ 
பூதனதயே கவனிக்கலாமல் மறுநலாள அந்தெப் 
பலாத்திரத்தில் அப்படிஜயே தெண்ணீர்  ஏற்றி 
டீப்ஜபலாட்டு விட்டலார் எனகிறது தெகவல் அறிந்தெ 
வட்டலாரஙகள தசலால்லிச் தசல்கிறதெலாய் ஒரு 
ஜபச்சு இருந்தெது ஊருக் குள/அப்படிதயேல்லலாம 
கலாசிநலாதென ஜபலாட்ட டீ திக்கலாக 
இருந்தெதெற்குப்பதிலலாய் ஒரு 
மலாதிரிகிக்கலாய்இருந்தெது.அந்தெ கிக் 
அதனவரிடமுமலாய் குடிதகலாண்டிருந்தெ 
ஜநரஙகளி ல்தெலான  கட்டுபடியேலாகவில்தலஅவசர 
அவசரமலாய் டீக்கதடதயே மூடி விட்டு பலசரக் 
குக் கதடதயே ஆரமபித்தெலார். 



சரி பலசக்குக்கதடக்கு எதெற்கு வண்டி 
மலாதடல்லலாம என அவர் தெவிர யேலாருக்கும 
ததெரிந்திருக்கவில்தல. இப்ஜபலாது ஜபலால் 
அப்ஜபலாததெல்லலாம முக்குக்கு மூணு கதடகள 
கிதடயேலாது,அல்லது நிதனத்தெ ஜநரம நிதனத்தெ 
மலாத்திரம பக்கத்து நகரம தசனறு 
இருசக்கரவலாகனத்தில் சரக்கு வலாஙகி 
வருகிறபழக்கஙகளமுதளத்துக் கலாணைப்பட்ட 
தில்தல.

அப்படியிருந்தெ கலாலத்தில் கலாசிநலாதென கதட ஜதெடி
பக்கத்து ஊர்களிலிருந்ததெல்லலாம சரக்கு வலாஙக 
ஆட்கள வந்தெதில் ஆச்சரியேம 
ஒனறுமில்தலதெலான.

அப்படி நிதலதகலாண்டிருந்தெ கதட மிகவும 
சினனதெலாகவும அல்லலாமல் தபரியேதெலாக வும 
அல்லலாமல் நிதல தகலாண்டு கலாட்சி அளித்தெதெலாய்/

ஆனலால் அந்தெமலாட்டு   வண்டி இருக்கிறஜதெ 
அவரது தகயில் படுகிற பலாடு தசலால்லி மலாளலாது. 
தினசரி ஜவதல இருக்கிறஜதெலா இல்தலஜயேலா 
வண்டிதயே பூட்டிதகலாண்டு கிளமபி விடுவலார் 
டவுன ஜநலாக்கி/ஒற்தற மலாட்டு வண்டு கூட்டு 
வண்டிதசஸில் சினனதெலாய் கலாட்சிப்பட்ட தசனற



பயேணைம  ஜநர்தகலாண்ட பயேணைமலா அல்லது 
சரற்றதெலா எனதவல்லலாம தசலால்ல இயேலலாது.

மலார்க்தகட் கலாய்கறி ,மலாமபழப் 
ஜபட்தட,மலாமபழஙகள,இதெர,இதெரதவன அளளி
வருவலார். அப்படி அளளிவருகிறதவகளில் 
அரிசிபருப்பும அடஙகும சமயேஙகளில்/இவர் 
எனன கதடயில் ஜபலாய் வலாஙகுவலார சரக்குகதள 
அல்லது சூதர ஜபலாடும ஜபலாது அளளி எடுத்து 
வந்துவிடுவலாரலா  என ஜபசிக் தகலாளளலாதெவர்கள 
இல்தல  ஊருக்குள/

பத்துதபசலாவிற்குப்புளி
,நலாலணைலாவிற்குதபலாரிகடதல
,பத்துதபசலாவிற்குஜதெஙகலாய்ச்சில் ஒரு 
ரூபலாய்க்குநல்தலண்தணை,,,,,,,,,,,,,,,,எனதெருகிறஅ
திசயேமஅவரதுகதடயில் நடக்கிற ஜபலாது 
இந்தெப்ஜபச்தசல்லலாம அழுஙகிப்ஜபலாகும 
தெனனலாஜல/

ஊஜர நினறு ஒட்டு தமலாத்தெமலாய் சரக்கு 
வலாஙகினலாலும கூட அவரிடமும, அவரது 
மதனவியிடமும இருக்கிற நிதெலானம அவரது 
கதடக்கு அதடயேலாளமலாய்/



தெபலால் தப டரவுசரும,ஜதெலாளப்பட்தடஜயேலாரம 
கிழிந்தெ சட்தடயும, புத்தெகஙகள சுமந்தெ மஞ்சள 
தபயுமலாய் பளளி முடிந்தெவுடன வசதியேலாய் 
இருக்கிற நலாஙகள (அப்தபலாழுததெ ல்லலாம 
தகயில் ஐந்து தபசலாவிற்கு ஜமல் 
தவத்திருந்தெலால் வசதி மிக்கவர்கள)  
ஜநரலாகச்தசல்வது கலாசிநலாதென 
கதடக்ஜக/கதடக்குச்தசனற 
தபருமபலாலலானவர்களின வலாக்கு 
தபலாரிகடதலப்பக்கமலாகஜவ 
இருக்கும.தகநிதறயே தவத்துச்சலாப்புடுகிற அள 
விற்கு நிதறந்து ததெரிகிற பண்டம ஆதுதெலாஜன?
ஆதெலலாஜல பிடிக்கலாவிட்டலாலும கூட அது 
அதனவரினது பிடித்தெ தினபண்டஙகளின 
லிஸ்ட்டில் கலாணைப்பட்டதுண்டு.

எஙகளுக்குமட்டுமஎனஇல்தல
.தபமபலாலனவர்களினதினபண்டமஅதுவலாகஜவ
இருக்கும. வடக்குத் ததெருவின வலாசதல ஒட்டி 
இடது புறசந்தில் இரண்டலாவதெலாய் கலாணைப் பட்ட 
கட்டிடமலாய்/ 

கதடக்கு என ஏது அப்தபலாழுததெல்லலாம 
தெனியேலாக கட்டிடஙகள.அதுவும கிரலாமத்தில்/ 
அந்தெ வதகயில் வீஜட கதடயேலாய் 



கலாட்சிப்பட்டுத்ததெரிந்தெது.சுண்ணைலாமபு உதிர்ந்தெ 
சுவர்களும,தவளதள மஙகி பழுப்புகலாட்டி கதர 
படிந்தெ சுவர்களுமலாய் அழுக்குப் பிடித்தெ 
கட்டிடமலாயும கலாட்சிதெரும.
உப்பிலிருந்து கலாய்கறிவதர எல்லலாமுமலாய் 
அதடபட்டு கலாணைக்கிதடகிற கதடயில் என ஒரு
தபரியே வமதபனறலால் எந்தெப்தபலாருள 
எஙகிருக்கிறது எனத்ததெரியேலாதெபடி 
எல்லலாவற்றின மீதும எல்லலாமும கிடக்கும.உப்பு
மீது துவரம பருப்பும,பருப்பு மீது 
அரிசியும,அரிசி மீது கலாய்கறிகளும 
கறிஜவப்பிதலயும எண்தணைய் டினனின மீது 
தவல்லக்கட்டிகளும, தவல்லக்கட்டிகளின 
பக்கத்தில் ஜசவு டினனும,அதெனருகில் சவல் 
தவத்திருக்கிற தகலாட்டலானுமலாய் 
அதிலும,இதிலும என மலாறி,மலாறி கிடக்கும/ 

கதடயின வலாசலிருந்தெ உப்பு மூட்தடயின 
அடியிலிருந்து தெண்ணீரலாய் கசிந்து 
ஒழுகும.வலாசஜலலாரத்தில் 
கதடமுனபலாகதெதரயில்கசிந்து 
ஓடுகிறஉப்புத்தெண்ணீதரக் கடக்க படதகல்லலாம 
ஜதெதவயிருக்கலாது.



அழுக்கதடந்து ஜபலாயிருக்கிற அந்தெக்கதட 
இருட்டதடந்து ஜபலாயுமலாய்.மினசலார 
வசதியில்லலாதெ வீடு,கதட வலாசலிருக்கிற உப்பு 
மூட்தடதயே தெலாண்டி கதடக்குள 
பிரஜவசிக்தகயில்  ஒனறின மீது ஒனறலாய் சிதெறி 
கலாட்சிப்பட்ட சரக்குகள தெதரயிலும சிந்திக் 
கலாணைப்படுவதெலாக/

கலாசிநலாதெனும அவரது மதனவியுமலாய் 
அதடபட்டுததெரிகிற கதடயில் இருக்கிற 
பலசரக்கின நிறஙகள அவர்களது உடலில் 
ஒட்டிக்தகலாண்டதெலா அல்லது இவர்களது நிறம 
பலசரக்கில் பலாய்ந்து ஜபலானதெலா எனததெரியேலாதெ 
அளவிற்கு இருப்பலார்கள அவர்களிருவருமலாய்/ 
ஊரில் கூட சிலர் ஜகலியேலாக 
ஜபசிக்தகலாளவதுண்டு. ”ஊர்பஞ்சலாயேத்தெக் கூட்டி 
தமலாதெல்ல அவுஙக தரண்டு ஜபதரயும சுத்தெமலா 
குளிக்கச் தசலால்லிச் தசலால்லணும”என/ 

அமமலாதிரியேலாய் கலாட்சிப்பட்டுத்ததெரிந்தெவர்கள 
உதடயிலும, கூடவலா அப்படித் ததெரியே 
ஜவண்டும?எஙகும கலாணைக்கிதடப்பதெலாகஜவ 
கலாசியேப்பன கதடகள/



8. தரடி ஸ்டலார்ட்,,,,,,,,

டீக்கதடக்கலாரர்தெலானதசலானனலார்
.இவ்வளவுஅவசரப்படஜவண்டலாம
.சிறிதுஜநரமநிற்கட் டும.அப்புறமலாய் 
எடுஙகள,எடுக்கும எனறலார்.

சரி அதெற்குளளலாக ஒரு டீ சலாப்பிட்டு விடலலாம 
தசலானனவரின கதடயிஜலஜயே எனகிற யுக்தியும 
ஜயேலாசதனயும ஜமலிட ஒரு டீதயே 
சலாப்புடுகிறவனலாகிப்ஜபலாகிறலான.

ஜபலாஸ்ட்ஆபீஸ் தெலாண்டியே பஜடகர் ஜரலாட்டின 
வலாசல் அது.பிஸியேலான சலாதல என தசலால்ல 
முடியேலாவிட்டலாலும அது அற்றுமலாய் இருக்கிற 
சலாதல எனகிற அதடயேலாளக் குறிக்குள தெனதன 
கலாட்சிப்படுத்திதகலாளகிற சலாதலயேலாய்/

மல்லலாஙகிணைறிலிருந்துபலாண்டியேன 
நகர்வழியேலாக தெனதுநீளம கலாட்டி விதரந்து 
வருகிற சலாதலயேது. கருப்பலாய் தென நிறம கலாட்டி 
ஒரு தபரியே மதலப்பலாமபின நகர்வுடன தென 
இருப்தபக் கலாட்டிக்தகலாளகிற ஒனறலாய் 
பலாண்டியேன நகர் தெலாண்டி ஜபலாஸ்ட் ஆபீஸ் 



வந்தெதும ஜமலும ஜநஜர ஜபலாகும எண்ணைமற்று 
இடது புறமலாய் வதளந்து நகர் ஜநலாக்கிச் 
தசல்கிறதெலாய்/

ஒனறல்ல,இரண்டல்ல நூற்றுக்கணைக்கிலலான 
வலாகனஙகதளயும மனிதெர்கதளயும தென 
மலாரிஜலந்தி அனறலாடம கடக்க தவக்கிற 
வித்ததெதயே தசய்து முடிக்கிற ஜவதலயில் 
இருக்கிறசலாதலஅப்படிஜயேஜநர் முகம கலாட்ட 
மனமில்லலாமல் ஏஜதெலா இளஙகலாதெலனிடம 
தபலாய்க்ஜகலாபம கலாட்டி முகம திருப்பிக் 
தகலாளகிற கலாதெலிதயேப்ஜபலால வலது புறம 
ஜநலாக்கி திருமபி ஜகலாபம கலாட்டலாமல் நகர் 
ஜநலாக்கிச் தசல்கிறதெலாய்/ 

அப்படிதயேல்லலாம ஓட்டம கலாட்டுகிற அந்தெ 
சலாதலதயேத் தெலாண்டியேதுமலாய் விரிகிற பட்ஜடல் 
ஜரலாட்டின வலாயிலில்தெலான இந்தெ தசலால் விரிவும 
பதிவுமநடந்தெதெதெலாய் /

மஞ்சுளலா டலாக்டரின வீட்டிற்கு எதிரலாய் 
முதளத்திருந்தெ திடீர் டீக்கதட  அது,கடந்து 
ஜபலானமலாதெம வதர கண்ணல் படலாதெ கதட  
இப்ஜபலாது எப்படி?,,,,



ஒரு ஜவதள  திருச்தசல்வமதி மில் 
ஜவதலயேலாட்கதள தவத்து வியேலாபலாரம 
நடக்கலலாம எனகிற உத்ஜதெசத்தில் 
கதடதயேஊணயிருக்கலலாம.இனி அதென 
வியேலாபலார அளதவப் தபலாறுத்து  கதடயின ஜவர் 
கீழ்வதர இறஙகிச்தசல்லும. 

நகரலாட்சியின ஆக்ரமிப்பு அகற்றஜலலா அல்லது 
தநடுஞ்சலாதலத்துதறயின ஆக்ரமிப்பு 
அகற்றஜலலா ததெரியேவில்தல.அஙகு வரிதசயேலாக 
இருந்தெ கதடகதள அகற்றியே பின தரலாமப 
நலாளகழித்து ஜபலாடப்பட்டிருந்தெ கதடயேலாய் 
இது.அதுவதர கதடகளில்லலாமல் மில் 
ஜவதலக்கலாரர்கள மிகவுமதெலான 
திண்டலாடிஜபலானலார்கள.

இப்ஜபலாததெனன ஒரு கலாலத்தில் திருச்தசல்வன 
மில்லின  ஒரு சிஷ்ப்ட்டிற்கு வருகிற 
ஜவதலயேலாட்களின எண்ணக்தக 30 
ஜபருக்குக்குதறயேலாமல் இருக்கும,மூனறு 
சிஷ்ப்ட்.. 
முமமூனலா9 என 90 ஜபர்வதரதெனனில்அதடகலாத்
துதவத்துஓடிக்தகலாண்டிருந்தெஸ்பினனி ங மில்/  



ஒருஊதெலாக்கலர்ஜசமப், 
ஒருஜடப்ரிக்கலார்டர்இப்படித்தெலானஅதடயேலாளப்ப
ட்டலார்கள அந்தெ  மில்லில்ஜவதல 
பலார்த்தெவர்கள.இவர்களதெலான இனனலார் என.

வரிதசயேலாய் நினற கதடகள நலானகு 
நனறலாகஓடியே முன பனிக்கலால 
இரவுகளிலும,அது அற்ற நலாட்களிலுமலாய் 
நலானகில் ஒனறில் மட்டுஜம கணைக்கு தவத்து 
வலாரம தெவறலாமல் பணைம தகலாடுத்து விடுகிற 
ஜவதலயேலாட்களும,வஞ்சகமற்று நலானகிலுமலாய் 
கணைக்கு தவத்து வலாரக்கதடசி சமபளதெனறு 
உழப்பித்திரிகிறவர்கதளயும தெனனகத்ஜதெ 
தவத்து சுமந்து திரிந்தெ கதடகளலாய் 
கலாட்சிப்பட்ட அதவகள தவறும 
டீக்கதடகளலாக மட்டும  இல்தல. அரிசிமலாவும, 
உளுந்தெமலாவும அதரச்சிசுட்ட ஜதெலாதசயும 
இட்லியும தமலாச்தசயும, வதடகளும 
கலாட்சிபட்ட கதடகளலாயும மில் 
ஜவதலக்கலாரர்களின தபலாழுது ஜபலாக்கு 
இடமலாயும/

90 ஜபரில்60,70 ஜபர்வதரஒஜரயூனியேல்இருந்தெஜந
ரமஓடியே மில்லின ஒட்டமும, ஜவதலக் 
கலாரர்களுக்கு தகலாடுக்கப்பட்ட 



சமபளமும,ஜபலானஸீம,இனனும பிற பிறவலான 
ஊக்கத் ததெலாதககளும யூனியேனபிரிந்து 
இரண்டு,மூனறலாய்ஜபலான பினபலாக இல்லலாமல் 
ஜபலானது, மில் நிர்வலாகமும ஆதல நட்டம என 
ஆட்கதளக் குதறத்தெது.

ஜகட்டுப்ஜபலானஜபலாது அப்படித்தெலான 
தசய்ஜவலாம எனகிற பதில்நிர்வலாகதெரப்பிலிருந்து 
வர முதனப்பலான யூனியேன ஸ்டதரக்கில் 
இறஙகிவிட அதென எதிர் யூனியேனஆட்கள  
நிர்வலாகத்தின தூண்டுதெலின ஜபரில் ஜவதலக்குச் 
தசனறலார்கள.  பின எனன ஸ்டதரக் 
அர்த்தெமற்றுப்ஜபலானது. 

இதவகதள கலாட்சிப் தபலாருளலாயும, தசய்யே 
ஏதுமற்றவர்களலாயும பலார்த்துக் தகலாண்டிரு ந்தெ 
கதடக்கலாரர்களின  குதறந்து ஜபலான வியேலாபலாரம 
ஜபலாலஜவ மில்லிலும ஜவதலயேலாட் கள 
குதறக்கப்பட்டு  இப்ஜபலாது மூனறில் ஒரு 
பஙகினர் மட்டுஜம ஜவதலயேலாட்களலாக அந்தெ 
மில்லில் தெனதன தெக்க தவத்துக் 
தகலாண்டும,புதுப்பித்துக்தகலாண்டுமலாய்/

ஆனலால் ஆக்ரமிப்பில் அகற்றப்பட்ட  
டீக்கதடகள திருமபவுமலாய் தெனதன புதுப்பிக்க 



மறந்து ஜபலானதெலாய் அல்லது மறுத்தெதெலாய்  என 
ஏஜதெலா ஒனறு நதட தபற்றுப்ஜபலானததெலாரு 
நலாட்களின நகர்வுகளில் தெலான மஞ்சுளலா டலாக்டர் 
அஙகு வீடு கட்டி குடிவருகிறலார்

.மில் குவலார்ட்டர்ஸின அடுத்தெ சுவரலாய் இருந்தெ 
மஞ்சுளலா டலாக்டரின வீடு சற்ஜற தபரிதெலாகஜவ 
அவர்களது மனம ஜபலால/

குடல் இறக்க ஆபஜரசன பண்ணைஜவண்டும, என 
ஜவதறலாறு டலாக்டரிடம ஜபலாய் நினற ஜபலாது 
அவர் அமபுக்குறியிட்ட இடம மஞ்சுளலா 
டலாக்டரின கிளினிக்கலாகஜவ இருந்தெது. அவர் 
தகலாடுத்தெ ததெரியேமும, அவரது 
நமபிக்தகவலார்த்ததெகளுஜம அவதன உடஜன 
குடலிறக்க ஆபஜரஷனுக்கு சமமதிக்க தவத்தெது. 
20 ஆயிரஙகளில் நினறவர் ஆபஜரஷன 
முடிந்தெதும பதிதனந்து ஜபலாதும என எல்தல 
ஜகலாடு கீச்சினலார். 

சந்ஜதெலாசமும ,சஙஜகலாஜேமலாய் அவன பணைம 
தகலாடுத்தெ நலாட்களிலிருந்து இனறுவதர 
அவரிடம இருக்கிற மரியேலாததெ இனனும 
கூடிக்தகலாண்ஜட ஜபலாகிறஜதெ தெவிர குதறயே 
வில்தல. 



மஞ்சுளலா டலாக்டர் குடிதகலாண்டிருக்கிற 
வீட்தடத்தெலாண்டி தசல்கிற ஜபலாததெல்லலாம 
அவனது நிதனவு 
இதுவலாகத்தெலானிருந்திருக்கிறது. 

அந்தெ சலாதல வழிஜயே அப்படிஜயே நூல்ப்பிடித்துச் 
தசனறலால் ரயில்ஜவ ஸ்ஜடஷனுக்கும, 
அப்படிஜயே நகர் ஜநலாக்கியுமலாய் தசனறு 
விடலலாம.இதடயில் வருகிற ஜவர் ஹெவுஸ் 
ஜகலாடவுன  எப்ஜபலாதும லலாரிகளலால் நிரப்பட்டு/

மலாதெத்தின பலாதிநலாட்களில் அந்தெ சலாதல 
லலாரிகளிக்கு மட்டுஜம தசலாந்தெமலாகிப் 
ஜபலாகிறதெலாய். வடக்கத்தி 
கலாரர்களிலிருந்து,ததெற்கத்திக்கலாரர்கள வதர 
அஙகு ட்தரவர் கிளீனர்களலாக ததெனபடுவலார்கள/

அப்படி ததெனபட்ட ஒரு நலாளில் பட்ஜடல் 
ஜரலாட்டின வலாசலில் சிலதெப்படிகஜள தசனற 
அவனது இருசக்கர வலாகனம மிகச்சரியேலாக 
டீக்கதட முனபலாய் நினறு ஜபலாகிறது. 

அப்ஜபலாது டீக்கதடக்கலாரர் தசலானன 
வலார்த்ததெகஜள ஜமற்ச்தசலானனதெலாய் பதிவலாகிப் 



ஜபலாக அவனும அவர் தசலானன ஒரு 
வலார்த்ததெகளுக்கு மரியேலாததெ தகலாடுத்தும,அவரது
கதடயில் ஒரு டீதயேக்குடித்து விட்டுமலாய் பின 
தெனது இரு சக்கர வலாகனத்ததெ ஸ்டலார்ட் 
தசய்கிறலான.அவன குடித்தெ டீக்கு வண்டியும 
ஸ்டலார்ட் ஆகிறது



9. எழுதிச்தசனற பக்கம,,,,,,
மிகச்சரியேலாக மூனறுதெலான,ஒனறு கூடி நலானஜகலா 
அல்லது ஒனறு குதறந்து இரண் ஜடலா அல்ல.

உருட்டபட்டு வட்ட வடிவில் 
ஜதெய்க்கப்பட்டிருந்தெ பூரிமலாவின வடிவுகள 
அதவ.வட்ட வடிவில் யேலாஜரலா ஒரு தக ஜதெர்ந்தெ 
ஒவியேன வதரந்ததெடுத்தெ ஓவியேம ஜபலால 
கலாணைபட்ட அதவகள அலுமினியே ஜதெக்சலா 
மூடியின மீது பரப்பியும,ஒனறின மீது ஒனறலாய் 
அடுக்கப்பட்டுமலாய்/

அப்படிகூட்டுறவலாய்அமர்ந்திருந்தெஅதவகதளதெ
னது வலது தகயேலால் எடுத்து இடது தகயில் 
தவத்துக் தகலாளகிறலார்.வலது தகயேலால் 
தகலாதிக்கிற எண்தணைய்யில் தவந்து 
தகலாண்டிருக்கிற தபலான நிறம கலாட்டியே பூரிகதள
தகயேகலம தகலாண்ட கண் கரண்டியேலால் 
அரித்ததெடுக்கிறலார்.

”என கண்ணல் எண்தணைய் வழிந்தெலால்”என 
இறஙகிச்தசலாட்டுகிற எண்தணைய் ஒழுக லுடனும
தென தகயில் தெலாஙகிக்கலாட்டியே பூரிகள 



மூனறுடனுமலாய்இருந்தெஅதவகதள 
கரண்டியுடன சட்டியின விளிமபில் தெலாஙகு 
தகலாடுத்து அப்படிஜயே உட்கலார தவத்து விட்டு 
இடது தகயில் இருந்தெ வட்ட வடிவ பூரியின 
வடிதவ வலது தகக்கு மலாற்றி  எண்தணைய் 
தகலாதிக்கும சட்டியுனுள வீசுகிறலார்.

ஒருகிஜலலாமீட்டர் அகலத்திற்ஜகலா,அல்லது கலால் 
பர்லலாஙகின சுற்றளவிற்ஜகலா தெனதன  கலாட்டிக் 
தகலாளளவில்தல சட்டி.சினனதெலாய் தகக்கு 
அடக்கமலான சட்டிதெலான அது. அதில்தெலான 
இத்தெதனயும தசய்கிறலார் அவர்.

ஒஜரசரலாக எரியும ஸ்டவ்வின மீது அகல விரிந்தெ 
தீ ஜ்வலாதலயின மீது அமர்ந்திருந்தெ அந்தெ 
இருமபுச்சட்டி அதெனுள ஊற்றப்பட்டிருந்தெ 
அதரச்சட்டியின அளஜவயேலான எண்தணைதயேயும 
அதில் தவந்து தகலாண்டிருக்கிற பூரிகதளயும 
சுடப்படுவதெற்கலாய் வீசப்படுகிற பூரிமலாவின 
வட்ட வடிவஙகதளயும 
உளவலாஙகிக்தகலாண்டுமலாய் கலாட்சி  யேளிக்கிறது. 
அப்படி இருந்தெ இருமபுச் சட்டிசற்ஜற 
கரிப்பிடித்தும,தெனகருநிறமகலாட்டியுமலாய்/



தெண்ணீர்ஊற்றிபிதசயேப்பட்டமலாதவ 
உருண்தடகளலாய்உருட்டிஅததெ வட்ட வடிவில் 
ஜதெய்த் ததெடுத்துஎண்தணைய் தகலாதிக்கிற 
சட்டியில் சுட்தடடுக்கிறவரின ஜவதல 
அனறலாடம அதுவலாகத்தெலான இருக்கிறது.

சற்ஜற தபலான நிறமலாயும தவளதளயேலாயும கலர் 
கலாட்டி வட்டவடிவில் சுட்தடடுக்கப் படுகிற 
பூரிகள சட்னி சலாமபலார் , மற்றும உருதளக் 
கிழஙகு மசலாலலாவுடன ஜசர்த்து சலாப்பிடக் 
தகலாடுக்கப்படுகிறது பலார்சலலாகஜவலா அல்லது 
கதடயில்அமர்ந்துசலாப்பிடுபவர்களுக்ஜகலா/

திருப்பதிகதடயில்எப்ஜபலாதுஜமஇந்ஜநரமதரடி
யேலாகஇருக்கும
.எனனதவனததெரியேவில்தல.இனனும 
தரடியேலாகவில்தல.ஆரமபத்தில்தசக்கிளக்கதட 
தவத்திருந்தெவர். கதட நடத்தி கட்டுபடி 
ஆகவில்தலயேலா  அல்லது 
முடியேவில்தலயேலா,இல்தல சமலாளிப்பது 
கடினமலாக இருந்தெதெலா ததெரியேவில்தல. ஜகட்டதில்
வமபு ஜபலாலீஸ் ஜகஸ் என நிதறயே 
வருவதெலாய்ச்தசலானனலார்.



நனறலாக கதட நடந்து தகலாண்டிருந்தெதெலாய் 
எல்ஜலலாரும நிதனத்துக் தகலாண்டிருந்தெ ஓரு 
நலாளின இரவு தசக்கிளகதள தகமலாற்றி விட்டு 
ஒரு வலாரத்திஜலஜயே கதட இருந்தெ இடத்ததெ 
விரிவு தசய்தும,தசமன தசய்தும ஓட்டல் 
ஆக்கிவிட்டலார்.

நனறலாகத்தெலானஓடிக்தகலாண்டிருந்தெது
,இப்தபலாழுதுவதர நனறலாகத்தெலான ஓடிக்தகலாண் 
டும இருக்கிறது. எனன தசய்யே பலாலலாய்ப்ஜபலான 
ஜபலாததெப்பழக்கம ஆதளஜயே உருமலா ற்றிப் 
ஜபலாட்டு விடுகிறதுஜதெ/

இரவு மண பத்ததெத்ததெலாட்டு விடக்கூடலாது . 
ஒயின ஷலாப் பக்கம நகனறு விடுகிறலார், 
எத்தெதனக்கூட்டம கதடயில் இருந்தெ ஜபலாதும.

முதெலில் இரவில் கதடக்கு வருபவர்கள 
யேலாரலாவது வற்புறுத்தினலால் மட்டுஜம குடித் தெவர் 
இப்ஜபலாததெல்லலாம பகலில்கூட,,,,/ 

ஜபலாததெயில் சிவந்திருக்கிற கண்களுடன அவர் 
வணைக்கம தசலால்லி மரியேலாததெ ததெரிவிக்கிறததெ 
அவர் ஜமல் நல்ல மதிப்பு 
தவத்திருந்தெவர்களகூடவிருமபவில்தல. 



கதடக்கு வருவததெத் தெவிர்க்கவும திருப்பதிதயே 
பலார்பபததெ தெளளிப்ஜபலாடவுமலாய் 
விருமபினலார்கள. இப்படி இருந்தெ ஜநரத்தில் 
அவதனப் பலார்த்தெலால்நல்லமரியேலாததெயுடன 
ஜபசும திருப்பதி இப்தபலாழுததெல்லலாம அப்படி 
இருப்பதில்தல எனறலாலும கூட பழகியே 
பழக்கத்திற்கலாய்,,,,,,,,,,

கதடதயே தநருஙகி விட்டிருந்தெ ஜநரம அஙகு 
இனனும பூரி தரடியேலாகவில்தல எனத் ததெரிந்தெது.
இட்லி தரடியேலாகி இருக்கலலாம,அல்லது ஜதெலாதச 
ஜகட்டலால் ஊற்றித் 
தெரலலாம.ஆனலாலுமஅவனபூரிதெலான வலாஙக 
ஜவண்டும என நிதனத்துத்தெலான வந்தெலான. 
அவனது தபயேனுக்கு பூரி எனறலால் தகலாஞ்சம 
இஷ்டம. மதியேச்சலாப்பலாடு டிபன 
பலாக்ஸிலும,நிரப்பப்பட்ட தெண்ணீர் 
பலாட்டிலுமலாய் அதடபட்டிருந்தெ 
வயேர்க்கூதடயில் தவக்கப்படலாதெ கலாதல 
டிபதன வலாஙக வந்திருந்தெலான.

இனதறக்கு ஜகமஸ் என கலாதல ஆறதர 
மணக்தகல்லலாம ஹெலாக்கி ஜபட்டுடனும, 
பந்துடனுமலாய் தசனறுவிட்ட மகனுக்கு 



8.40 ற்குளளலாக சலாப்பலாடுதகலாண்டுஜபலாய் 
தகலாடுக்க  ஜவண்டும. 

9 ஆம வகுப்புப்படிக்கிற அவனுக்கு ஜகமஸ்ஸில்
நிதறயே ஆர்வம உண்டு. அவனது 
விருப்பப்படிஜயே ஹெலாக்கிடீமில் 
ஜசர்ந்துவிட்டலான.விருப்பம மட்டுமில்தல. 
ஸ்ஜபலார்ட்ஸ் ஜகலாட்டலா,,,,,, ஜவதல,,,,,,,,, எனகிற 
ஜபச்தசயுமஉளளடக்கிதவத்திருக்கிறலான.”தப
யேனகளலாய் ஸ்கூலில் ஜபசுவலார்கள 
ஜபலாலிருக்கிறது, நம கலாலத்தில் எல்லலாம 
இததெல்லலாம எஙஜக ததெரிந்தெது நமக்கு” என 
அவனும அவனது மதனவியுமலாக ஜபசிக் தகலாள 
வலார்கள,மகன அப்படி தசலால்கிற சயேஙகளில்/

இஜதெலா தரடியேலாகிவிடும பத்து 
நிமிடஙகளில்,நீஙகளும கூட 
கிளமபுஙகள.இனனும எதெற்கு அவன 
படிக்கிறபளளிக்குப்ஜபலாய்திருமபவருவலாஜனன?
மூனறும, மூனறுமலாய் ஆறு கிஜலலா மீட்டர் 
நீளகிற இழுதவதூர பயேணைத்தில் ததெனபடுகிற 
கலாட்சிகளும, ததெலாற்றிக்தகலாளகிற 
எண்ணைஙகளுமலாய் கூடஜவ ஜவஸ்டலாய் 
தசலவலாகிற தபட்ஜரலாலும எதெற்கு வீண்தசலவு?



அது தெலான ஏற்கனஜவ குளித்து தரடியேலாகித்தெலாஜன 
இருக்கிறீர்கள? 

,ஜபண்ட்சட்தடதயேமலாட்டிதகலாண்டலால் 
ஆயேத்தெம எனற குரலுடன தரடியேலாகி விடுகிற 
தெனதம வந்து விடும.எனதறக்கும இல்லலாதெ 
அதிசமலாய் இனதறக்கு அதிகலாதல 4.30 
மணக்தகல்லலாம எழுந்து 6.00 மணக்குளளலாய் 
குளித்து தரடியேலான அதிசயேம நடக்கும ஜபலாஜதெ 
நிதனத்தெலான,அது இப்படி ஒரு தெற்தசயேல் 
ஒற்றுதமயேலாய் ஆகிப் ஜபலானது ,அதுவும 
நல்லதெற்ஜக எனச்தசலானன அவனின மதனவி 
மகனுக்கலான மதியேச்சலாப்பலாட்தடயும தெண்ணீர் 
பலாட்டிதலயும வயேர்க்கூதடயில் 
தவத்துக்தகலாடுத்தெ ஜநரம மண கலாதல எட்தட 
எட்டித்ததெலாடப்ஜபலாகிறதெலாய்/

பூப்ஜபலாட்ட ஜசதலயில்சிறுபிளதளஜபலால 
இருந்தெலாள.அவளிடம ஜகலியேலாக அடிக்கடி 
தசலால்வதுண்டு. ”உனதன யேலாரும தபண் ஜகட்டு
வந்து விடலாமல்,அப்புறம என பலாடு சிக்கல் 
ஆகிவிடும” என/

அமமலாதவ ஜகலி பண்ணைலாமல் இருக்க முடியேலாது
உஙகளலால்  என அதெற்கு பதில் தமலாழி நவிழ்கிற 



மகள”கல்யேலாணை வயேச தநருக்கி  நலான 
இருக்தகயில  அமமலாவப் ஜபலாயி
,,,,,,,,ஜபலாஙகப்பலா என தபலாய்க்ஜகலாபம 
கலாட்டுவலாள.கல்லூரியில் இளஙகதலயில் 
மூனறலாமலாண்தட குத்தெதகக்கு 
எடுத்திருக்கிறவள.

அதிகலாதல ஐந்து மணக்தகல்லலாம அண்ணைலா 
ஜபலான பண்ண விட்டலார். தசனதன யில இருந்து
நண்பர் ஒருத்தெர் வர்றலாருப்பலா,அவர ரயில்ஜவ 
ஸ்ஜடஷனல ரீசவ்பண்ண எஙக தசலாந்தெக்கலாரஙக 
வீட்ல விட்டுருப்பலா என அவர் அதடயேலாளம 
இட்ட இடம ஜதெலாழரின வீடலாய் இருந்தெது. 
நண்பர்  என அண்ணைலா குறிப்பிட்டவர் ஒரு 
தபலாது நலவலாதியேலாய் இருந்தெலார்.

கலாதல 6.05 ற்கு வரஜவண்டியே ரயில் 
இனனுமவரவில்தல.ஒருமணதெலாமதெமலாகும 
எனறலார்கள. அதுவும ஒரு வதகக்கு நல்லதெலாகஜவ
ஜபலாயிற்று, தகயில் தபரிதெலாக அவன எதுவும 
பணைம தகலாண்டு வரவில்தல. 
ஆட்ஜடலாவிற்கு,அண்ணைலாவின நண்பரு டன 
ஜசர்ந்து அருந்தெ டீக்கு என எதெற்குஜம பணைம 
தகலாண்டு வரவில்தல,பத்து ரூபலாதயே மட்டுஜம 



தபயில் தவத்துக்தகலாண்டு எந்தெ ததெரியேத்தில் 
வந்தெலான எனத் ததெரியேவில்தல.

இனி வீட்டிற்கு ஜபலாய்விட்டு வரும ஜபலாது 
தகயில் ஒரு இருநூறு ரூபலாயேலாவது தகலாண்டு வர 
ஜவண்டும.ரயில்ஜவ ஸ்ஜடசனுக்கும, அவனது 
வீட்டிற்கும இரண்டு கிஜலலா மீட்டர் தூரமலாவது 
இருக்கும. சர்ஜவயேர், தமக்கல் எல்லலாம 
இல்லலாதெ உத்ஜதெசக் கணைக்கு இது/

அண்ணைலா தசலானன நண்பரிடம ஜபலான நமபர் 
வலாஙகிக்தகலாண்டு அண்ணைலாவிடம 
விஷயேத்ததெச்தசலால்லி ரயில்ஜவ ஸ்ஜடசனின  
சூழலிலிருந்து விதட தபறுகிறலான. இந்தெ 
இதடதவளியில் வீட்டிற்கு ஜபலாய் தபயேனுக்கு 
சலாப்பலாடு எடுத்துக் தகலாண்டு, தெலானும சலாப்பிட்டு 
விட்டு வந்து விடலலாம எனகிற முடிவுடன வீடு 
வந்து ஜசர்ந்தெ ஜபலாது பிடலாரனின மகுடிக்கு 
தசலாக்கி ஆடுகிற பலாமபு ஜபலால மனம தசலானன 
தசலால்லுக்கு கட்டுப்பட்டு தெதலயேலாட்டிக் 
தகலாண்டிருந்தெலான.

இனனும அதர மணயில் தரடியேலாக 
ஜவண்டும.சூரியேன தவளிச்சம கலாட்ட 
ஆரமபித்து விட்டலான. அவனது  ஜவதல 



அவனுக்கு,இவன ஜவதலதயே இவன தசய்யே 
ஜவண்டுஜம?என எண்ணைம பூத்தெவனலாய்  
இருசக்கரவலாகனத்ததெ வீட்டின ஓரமலாய் 
நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்குள நுதழந்தெலான. 

சற்தற நலாட்களுக்கு முனபுவதர நினற இரண்டு 
ஜவப்பமரஙகளும,இரண்டு பண்னீர் மரஙகளும 
இப்ஜபலாது இல்தல.ஜபலார்க்குழியின அருஜக 
முதளத்து நினறதெலால் அனுமதியில்லலாமல் 
அதெனுள நுதழந்து குழிதயே மூடிவிடும ஆபத்து 
இருக்கிறது.தெவிர வீட்டின சுவரருஜக இப்படி 
ஜவப்பமரஙகதள வளரவிடுவது தபரும 
தெவறு.அஸ்திவலாரக்குழிக்குள 
தசனறுவிடக்கூடும.ஆகஜவ தவட்டி விடுஙகள 
நலாலலாம ஜபரிடம கருத்துக்ஜகட்கலாமல்,என 
யேலாஜரலா எப்ஜபலாஜதெலா தசலானனது ஞலாபகத்திற்கு 
வர அவர்கள தசலால்லியே ஒரு வருடத்திற்குளளலாக
அவர்கள தசலானன தசலால்லின ஈரம கலாயும முன 
அதென வடு ததெரியே இருபது நலாட்கள முனபலாக 
தவட்டியே மரஙகள இப்ஜபலாது 
இல்லலாதிருந்தெலாலும கூட இரு சக்கரவலாகனத்ததெ  
நிறுத்தும ஜபலாததெல்லலாம தென உருக்கலாட்டி 
அதசந்து நிற்பதெலாய் ஒரு நிதனவு அவனுக்குள/



தவட்டியே இதலகதளயும,சிலுமபுகதளயும 
குப்தபயேலாய் ஒரம கட்டி விட்டு தவட்டியே 
மரத்ததெ மட்டும துண்டு ஜபலாட்டு மரம 
தவட்டியேவர்கள எடுத்துப்ஜபலான பின அவர்கள 
விட்டுச்தசனற குப்தபகதள கூட்டி அளளி 
எரிக்க மிகவும சிரமபட்டுப் 
ஜபலானலான.அதவகதள கூட்டி எரித்தெ மறுநலாள 
உடல் வலி மிகுதியேலாகி கலாய்ச்சலில் ஜபலாய் 
சுழியிட்டது.அப்புறமலாய் ரவி சுப்பரமணயேம 
டலாக்டரிடம ஜபலாய்தெலான அந்தெ சுழிதயே எடுக்க 
ஜவண்டியேதெலாகிப்ஜபலானது.

ரவிசுப்ரமணயேம அவன குடியிருக்கிற 
ஏரியேலாவின முக்கியே அதடயேலாளஙகளில் ஒனறலாய்
இருப்பவர் இனறளவுமலாய்.இரண்டு ரூபலாய்க்கு 
மருத்துவம பலார்த்து தெனது மருத்துவ 
வலாழ்க்தகக்கு பிளதளயேலார் சுழியிட்டவர்.

தநட் கதனக் ஷன கிதடக்கவில்தல 
சரியேலாக,ஒவ்தவலாருமுதறயும கமப்யூட்டரில் 
பண தசய்கிற ஜபலாதும  ஜதெவுடுகலாத்தெது ஜபலால 
கலாத்திருக்க ஜவண்டியிருக்கிறது. கமப்தளயிண்ட்
கூட புக் பண்ண விட்ஜடன என ரயில்ஜவ 
ஸ்ஜடசன ஜபலாய் திருமபு தகயில் எதிர்ப்பட்ட 



தவஙகஜடஷ் அண்ணைனிடம தசலானஜனன.அவர் 
அஙகு பணபுரிபவர்.

ஜவல மூர்த்தி சலாதலயிலிருந்தெ அக்கலா கதடயில் 
நீயூஸ் ஜபப்பர் வலாஙகிக் தகலாண்டி 
ருந்தெலார்.அந்ஜநரஜம நீட்டலாக  ஜபண்ட் சர்ட் 
அணந்து இன பண்ணயிருந்தெலார்.”தெமபி 
நமபளப்பலாத்தெலா நலாலு ஜபருக்கு 
உற்சலாகமவரணுமதெமபி,டல்லலாயிரக்கூடலாது, 
அதுக்கலாக நமம ஒண்ணும தபருசலா 
தமனக்தகடனுமனனு இல்ல, எனபலார்.

யேலாரது தவஙகஜடஷ் அண்ணைனலா 
இப்படிப்ஜபசுவது?ஒரு கலாலத்தில்,,,ஒரு 
கலாலத்தில் எனன?சற்ஜற பிந்ததெயே ஐந்து 
வருடஙகளுக்கு முனபுவதர ஐந்தெதர அடி 
உடமதப சினஜனலாண்டலான சலாரலாயே 
பலாட்டிலுக்குள அதடத்துக்தகலாண்டு 
திரிந்தெவர்.எஙகு பலார்த்தெலாலும,எப்ஜபலாது 
பலார்த்தெலாலும ஜபலாததெ நிரமபியே விழிகளுடனும, 
உடலுடனும, நதடயுடனுமலாய் திரிந்தெவர்.

அவரது அமமலா அவனிடம தசலால்லி அழுகலாதெ 
நலாள இல்தல .எனக்கு மட்டும ஏனபலா இப்பிடி?
குடிச்சிட்டு  கண்ட தயேடத்துல அவன 



விழுந்துதகதடக்தகயில மனசு கதெறுதுப்பலா.அட
அதுதெலான பரவலாயில்தலனனு  விட்டலா எந்ஜநரம 
யேலாரு கூட வமபுஇழுத்துட்டு வந்து நிக்குறலானனு 
தசலால்ல முடியேலப்பலா,,,,,,,,எனகிற ஜபச்சுடனும 
அழுதகயுடனுமலாய் தவஙகஜடஷ் அண்ணைனின 
தெலாயேலார் வந்து தசலால்கிற ஒவ்தவலாரு நலாளும 
அவனுக்கு சஙகடமலாய் இருந்தெதுண்டு. 
மிதெமிஞ்சியே ஜபலாததெயில் எஙகலாவது விழுந்து 
கிடக்கிற தவஙகஜடஷ் அண்ணைதன தூக்கிக் 
தகலாண்டு வந்து வீட்டில் ஜசர்த்தெ நலாட்களும 
உண்டு.அததெதயேல்லலாம எப்ஜபலாதெலாவது 
அவதரப்பலார்க்க ஜநர்கிற சமயேஙகளில் நிதனக்க 
வலாய்க்கிறதுண்டு.அப்படிதயேல்லலாம இருந்தெ 
அவர் இப்படிச் தசலால்வது ஆச்சரியேத்திலும 
ஆச்சரியேமலாகஜவ/

அவருதடயேஇந்தெமலாற்றத்திற்குக்கலாரணைமஅவரி
னதசலாந்தெஙகளதெலானஎனச்தசலால்கிறலார்கள. 
சிததெந்து கிடந்தெ தவஙகஜடஷ் அண்ணைதன 
தகலாஞ்சம தகலாஞ்சமலாய் தசதுக்கி அவரின 
உடலில் இருக்கிற அனலாவசியேஙகதள 
எடுத்ததெரிந்து விட்டு அத்தியேலாவசி யேத்ததெ 
மட்டுஜம அவரின முழு உருவலாய் ஆக்கி அவரின
ரத்தெமும ,சததெயுமலான உடலுக்கு புத்துயிர் 



ஊட்டியேவர்களும,புது அர்த்தெத்ததெக் 
தகலாடுத்தெவர்களுமலாய் ஆனவர்கள.

தவஙகஜடஷ் அண்ணைதன இனறு இந்தெ 
அளவில் அதடயேலாளப்படுத்தி தவத்திருக் 
கிறவர்களலாய் 
தசலால்லப்பட்டலார்கள
.அப்படிஅதடயேலாளப்படுத்தெப்பட்டஅவர்இப்
ஜபலாததெல்லலாம பலாட்டிலுக்குள 
அதடபட்டுத்ததெரியேலாமல் இவருக்குள 
பலாட்டிதல சிதறபடுத்தி தவத்திருக்கிறலார். 
அவரில் அதடயேலாளப் 
பட்டுத்ததெரிந்தெஇந்தெவித்தியேலாசமஅவரினுளமு
தளவிடஆரமபித்தெ நலாளிலிருந்து 
பளிச்தனஸேஸூம
,பிதரஷ்தனஸேஸூமலாயும,அதிகலாதலக் குளியேல், 
அனறலா டம ஜரலாமக்கட்தடதெட்டலாதெ 
ஜஷவிங
,நல்லதெலாய்உடுத்துதெல்எனகிறஅதடயேலாளஙகள 
அவரின ஜமல்ச்சட்தட ஆகிப்ஜபலாகிறது.

அப்படியேலானஅதடயேலாளமமுதளவிட்டுப்ஜபலான
நலாளிலிருந்துபலாட்டிதலயும,ஜபலாததெதயேயும 
ஓரம கட்டிவிட்ட அண்ணைன தவஙகஜடஷிடம 
தசலால்லிவிட்டு வந்தெ ஜவதல அஜனகமலாய் 



முடிந்து விடும.நலான தசலால்லி ஏற்பலாடு 
தசய்கிஜறன எனவுமலாய் தசலால்லி இருக்கிறலார். 

வீட்டில்வந்து 
மதனவிதரடிபண்ணக்தகலாடுத்தெடிபனபலாக்தசயு
ம,தெண்ணீர்பலாட்டிதலயும வலாஙகிக் 
தகலாண்டிருந்தெ ஜநரம அண்ணைலாவின நண்பர் 
ஜபலான பண்ண வந்து இறஙகி விட்டதெலாகவும, 
தெனனுடன இனதனலாரு நண்பர் 
வந்திருப்பதெலாகவும நலாஙகஜள ஆட்ஜடலாப்பிடித்து
தசனறு விடுகிஜறலாம, அண்ணைலா தசலானன வீடு 
எஙகிருக்கிரு க்கிறததெனமட்டும 
தசலால்லுஙகள.நீஙகள எஙகதள அஙகு 
வந்துபலாருஙகள எனகிறலார். 

எளிதெலாகிப்ஜபலாகிறதுஜவதல
.சற்ஜறநிதெலானமலாகக்கிளமபலலாம.மிகவும 
நிதெலானம கலாட்டி னலால் தபயேனுக்கு  சலாப்பலாடு 
தகலாண்டு ஜபலாய்க்தகலாடுப்பதில் தெலாமதெம 
ஏற்பட்டுப் ஜபலாகலலாம எனகிறஎண்ணைத்துடன 
கிளமபிச்தசனறஜபலாதுடிபனவலாஙகநினறஜரலாட்
ஜடலாரக்கதடதெலான இத்தெதனயும அதடயேலாளப் 
படுத்தியும, சுமந்து தகலாண்டுமலாய்/



ஒனறு கூடி நலானஜகலா, அல்லது ஒனறு குதறந்து 
இரண்ஜடலா அல்ல,மிகச்சரியேலாக 
மூனறுதெலான
.சுட்தடடுத்தெபூரிகளும
,சுடப்படுவதெற்கலாய்எண்தணைய்ச் சட்டியில் வீசப் 
படுகிற மூனறு பூரிகளுடன இனனமும ஒனறு 
ஜசர்த்து நலானகலாய் வலாஙகி பலார்சலலாய் தகலாண்டு 
தசல்கிறலான.
சுட்ட பூரிகள 
விற்பதனக்கலாகவும,சுடப்படப்ஜபலாகிற வட்ட 
வடிவ மலாவு வடிவஙகள பூரியேலாய் 
உருதவடுப்பதெற்கலாகவும/



10. ஒற்தறவிளக்கு,,,
ஜபலாட்ட தகதயேழுத்ததெ விட அது ஜபலாடப்பட்ட
தெருணைம மிக முக்கியேமலானதெலாய் மிக 
முக்கியேமலானதெலாகிப்ஜபலாகிறது.

சஙகர் இவனுக்கு ஜபலான பண்ணயே ஜபலாது 
கலாதல மண 11 ஐ எட்டி த்ததெலாட ஜபலாகிற ஜநரம. 
எட்டித் ததெலாட்டு ஜதெலாளில் தகஜபலாட்டு உரசி 
மகிழ்ந்து அடுத்தெஜநரம11 னஜன என கறலாரலாக 
அறிவிக்கப் ஜபலாகிற ஜவதள. கணணயின 
முனனமர்ந்து ஜதெனீர் அருந்திக் தகலாண்டும ஒரு 
ஜமட்டதர தட தசய்தெவலாறுமலாய் 
அமர்ந்திருக்கிறலான.ஹெலாலின ஜேனன ---ஜலலாரமலாக
இருந்தெ கணணயின மீது தவயிலின தவளிச்சம  
பட்டும அது சுமந்திருந்தெ மரஇதலகள,மரத்தின 
உரு,கமயூட்டரின நிழல் ஆகியேதவதள 
தமலாத்தெம கூட்டி இவன  மீதும கமப்யூட்டர் 
ஜடபிள மீதும சிதெறியுமலாய்/

மூடி தவத்திருந்தெ ஜேனனதலத் திறந்தெது  யேலார் 
இப்ஜபலாது?எனற ஜகளவி இவனுள 
முதளவிட்டததெ மதனவிசுட்டஜதெலாதசயின 
சப்தெம அமுக்கியேது.அடுப்படியின புதகயும, 



தவக்தகயும தவளிஜயேறுவதெற்கலாக  திறந்து 
விட்டிருக்கஜவண்டும.

அவளும இந்தெ  வீட்டிற்கு குடி வந்தெ இந்தெ பத்து 
வருடஙகளலாய் ஜகட்டுதகலாண்டுதெலான 
இருக்கிறலாள,சதமலதறயில் ஒரு ஜபன 
மலாட்டஜவண்டும என/ஏஜனலா அது இனறு வதர 
தகவரப்தபறவில்தல. 

ஊதெலாக்கலர் 
ஜசதலயிலும,கருப்புக்கலர்ச்சட்தடயிலுமலாய் 
பலாந்தெமலாகத்ததெரிகிறலாள.  கலாட்டனபுடதவ அது. 
MPPR கதடயில் எடுத்தெது.தவதறனன 
தெவதணையில்தெலான. கதடக் கலாரர் தசலானனலார் 
புடதவ எடுக்கும ஜபலாது.  இனஜனலானனு ஜசத்து 
எடுத்துக்குஙக சலார். இததெல்லலாம 
சசனலவர்றதுதெலான. 
எனச்தசலானனஅவரதுவலார்த்ததெக்கு 
ஆட்படலாமலு ம ஆதசபட்டு விடலாமலுமலாய் 
தெனித்து ஒற்தறயேலாய் எடுத்தெ புடதவ அது.இந்தெ 
வீதடஙகும, தகலாடியிலும,பீஜரலாவிலுமய் 
நிரமபிக்கிடக்கிற அடுக்கி தவக்கப்பட்டிருக்கிற 
துணகள எல்லலாம இப்படி 
எடுத்தெதுதெலான.கதடக்கலார்ரர்களின விசலால 
மனதும இவன மலாதிரியேலா னவர்கள மதனவி 



மக்களுக்கு ஜபண்ட் சர்ட்டும, 
ஜசதலயும,சுடிதெலாருமலாய் எடுக்க 
உதெவியிருக்கிறது.கிட்டத்தெட்டலட்சமவதர 
ததெலாட்டிருக்கலலாம இவன அந்தெக்கதடயில் 
எடுத்திருந்தெ ஜேவுளியின மதிப்பு.இவனும 
மதனவியும தூக்கம வரலாதெ இரவுகளில் 
திண்தனயில் அமர்ந்து ஜபசிதகலாண்டிந்தெ 
நலாட்களில் அதரபடும தசலாற்கட்டுகளலாக/ அது 
மலாதிரியேலான சமயேஙகளில் ஜபசப்பட்ட 
தசலாற்கட்டுகளிலும, துதணைச்தசலாற்கட் 
டுகளிலுமலாய் உருதவடுத்தெ புடதவ இப்ஜபலாது 
ஊதெலாக்கலர்கலாட்டி/

ஜேனனலின கமபி வழிதவளித்ததெரிந்தெ 
தகலால்தலப்புற மரஙகதளயும, அததெ ஒட்டியே 
தவற்று தவளிதயேயும அது தெலாண்டியிருந்தெ 
வீடுகதளயும ஜரலாட்தடயும, அது தெழுவிக் 
தகலாண்டிருந்தெ மனிதெர்கதளயும படம பிடித்துச் 
தசலால்லியேதெலாய். வளர்ந்திருந்தெ பூ மரத் 
தில்எக்குப்ஜபலாட்டவலாறுஆடு ஒனறு தென பசி 
தீர்க்கும முயேற்சியில்/ மரத்தின மீது மலர்ந் 
-திருந்தெ சிவப்பு நிற பூக்கள தென தகதயே அகல 
விரித்து அலகு கலாட்டியேதெலாய்/



சலாமபல் பூத்திருந்தெது மரப்பட்தடயேலாயும,பச்தச 
நிறம கலாட்டியேது இதலகளலாயும,  சிவப்புநிறம 
பூக்களலாயும 
எனதெனஜமனியினதமலாத்தெகலர்கலாட்டிசிரித்தெஅழ
குமரஙகளலாயு ம,  பச்தசயும, தமரூனும, 
இனனும,இனனுமலாய் கலர் கலாண்பித்தெ வீடுகள 
அதெனுள குடி தகலாண்டிருந்தெ மனிதெர்களின மன 
நிதலதயேயும ததெலாட்டுச்தசலால்லிச் தசனறதெலாய்/ 

உயேரப்பறந்து தசனற பறதவ ஒனறு கலாற்றின 
திதசயில் தசலால்லிச்தசனற ஜசதி எனன தவனறு 
ததெரியேவில்தலயேலாயினும கூட சஙகரிடம 
தசலால்ல ஒரு ஜசதி இருந்தெது. 
”எண்ணைனஜன,எஙக இருக்கீஙக?
நல்லலாயிக்கீஙகளலா?கவர்தமண்ட் 
ஆஸ்பத்திரிகிட்ட  
நிக்கிஜறலாம,நமமஜவதலபலாக்குற நிறுவனத்துல 
ஜவதலக்கு ஜசர வந்தெவருக்கு இனதன 
-க்கிதரக்கலாடுதவரிபிஜகஷன,திண்டிவனத்துல 
இருந்து வந்தெவரு தமடிக்கல், பிட்தனஸ்  
வலாஙகலாம வந்துட்டலாரு.இனனும ஒரு மண 
ஜநரத்துல நமம யேலாதரயேலாவது தகசௌவர் -தமண்ட்
டலாக்டரப்பலாத்து சர்டிபிஜகட் வலாஙகிக் 
குடுக்கணும”எனறலார்.



சஙகர் தசலால்லி  முடித்தெ மறுகணைம சட்தடன 
மனதில் தெஙகி வந்து நினறவர் ஜதெலாழர் 
நமபியேலாகத்தெலான இருக்கிறலார்.நமபிக்கு 
டலாக்டர்கள வட்டலாரத்தில் தகலாஞ்சம பழக்கம 
அதிகம.அவர் சலார்ந்து நிற்கிற 
இயேக்கமும,அவரின நன நடத்ததெயுஜம 
அமமலாதிரியேலான பழக்கஙகளில் அவதர 
வழிகலாட்டி தவத்திருக்கிறது  எனலலாம. 

இப்ஜபலாது அவரிடம ஜபசலலாம,ஆனலால் அவரது 
நமபர் இல்தல தகவசம, இனதனலாரு 
ஜதெலாழரலான முத்துக்கிருஷ்ணைனிடம 
ஜகட்கலலாம.அவர் இப்ஜபலாது எஙகிருக்கிறலார் 
எனத் ததெரியேவில்தல. ஓடிக்தகலாண்ஜட 
இருக்கிறவர்,அதெனலால் எனன ”ஓடுகிற 
ஓட்டத்தின  மத்தியில் சற்ஜற நினறு ஜபலான 
நமபர் மட்டும தசலால்லிவிட்டு ஊஙகளது 
ஓட்டத்ததெ ததெலாடருஙகள” எனச்தசலானனலால் 
முடிந்தெது விஷயேம. 

தசல்ஜபலான நமபர் வலாஙகிஜயே விட்டலான ஜதெலாழர் 
முத்துக்கிருஷ்ணைனின ஓட்டத்ததெ நிறுத்தி.
ஜசலத்திலிருந்துவந்து தகலாண்டிருந்தெநமபி ஒரு 
மருத்துவரின தபயேதரச் தசலால்லி”அவர்  
அவசரவலார்டில் இருக்கிறலாரலா 



பலாருஙகள,இருந்தெலால் நலான அவருடன ஜபலானில்  
ஜபசி விடுகிஜறன நீஙகள வந்தெ  ஜவதல 
எளிதெலாகிவிடும” எனகிறலார்.

இவன வீட்தட விட்டு கிளமபும முனபலாக 
சஙகரிடம தசலால்லிவிட்டு ”அஙஜகஜயே  
இருஙகள. இஜதெலாவந்து விடுகிஜறன, ஐந்து நிமிட
ஜநரத்தில்” எனக் கிளமபுகிறலான.  அவர்கதள 
அவசர வலார்ட் அருஜக 
நிற்கச்தசலால்லிவிட்டுஅஙகுஜபலானபினதெலானததெரி
ந்தெது. ஜதெலாழர் தசலானன டலாகடர் ஒரு ஜகதஸே 
அட்தடண்ட் பண்ணக்தகலாண்டிருந்தெலார் என/ 

எனன தசய்யேலலாம இப்தபலாழுது?ஜவறு 
யேலாரலாவது ததெரிந்தெ டலாக்டர் ,,,,என அரிச்சலலாய் 
தூசிதுதடத்துப்பலார்த்தெஜபலாது ஒனதனலாரு 
டலாக்டர் பலாரதி சுப்ரணயேம ததெனபடுகிறலார். 
டலாக்டர் எனறலால் அவர் தவறும டலாக்டர் மட்டும
இல்தல. அவர் கிளினிக் தவத்திருந்தெ 
ஏரியேலாவின அதி முக்கியே அதடயேலாளஙகளில் 
ஒனறலாய்த் திகழ்ந்தெவர்.இரண்டு ரூபலாய் க்கு 
மருத்துவம பலார்த்து தென மருத்துவ வலாழ்க்தகதயே
துவஙகியேவர்.இனறு அதசக்க முடியேலாதெ 
நனநமபிக்க்தக முதனயேலாக/



அவர் இந்ஜநரம இருப்பலாரலா அல்லது டூட்டி 
முடிந்து ஜபலாயிருப்பலாரலா? எனத் ததெரியே 
வில்தல.முனனலால் ஓ.பி பலார்க்கிற இடத்தில் 
ஜகட்டதில் அவர் ஆபஜரஷன திஜயேட்டர் 
ஜபலாய்விட்டதெலாய்ச் தசலானனலாள நர்ஸ் 
ஒருத்தி.ஆபஜரஷன திஜயேட்டரினுள இருக்கிற 
வதர எப்படிப்ஜபலாய் பலார்ப்பது எனகிற 
ஜயேலாசதனயும தெயேக்க முமலாய் இருந்தெவன 
சஙதரயும உடன வந்திருந்தெவதரயும 
நிற்கச்தசலால்லி விட்டு எதெற்குதமலாரு ரவுண்ட் 
ஜபலாய்விட்டு வருஜவலாம என டலாக்டர்கள 
அமர்ந்திருக்கிற அதற ஜநலாக்கியும அது 
அல்லலாதெதுமலாய் யேலாரலாவது ஒரு ததெரிந்தெ டலாக்டர் 
அல்லது பலாரதி சுப்ரமணயேஜம ததென --பட்டு 
விட மலாட்டலாரலா எனகிற ஆவலுடன 
உந்துதெலுடனுமலாய் நகர்கிறலான.

நீண்டுவிரிந்திருந்தெது 
ஆஸ்பத்திரி.தெடுத்துக்கட்டப்பட்டிருக்கிற 
அதறகதள ஒவ்தவலான றலாக தெலாண்டி வந்தெ 
ஜபலாது ஐந்தெலாவது அதறயில் கலாட்சிப்பட்டவரலாக 
மருதெமமலாள டலாக் டர் இருந்தெலார்.வயிற்றுவலி 
என வந்தெ சிறுவனுக்கு பக்குவமலாய் மருந்து 
தகலாடுத்துக் தகலாண்டிருந்தெலார்.



இவனுக்கு குடல் இறக்க ஆபஜரஷன 
பண்ணயேவர். குரல் அவர்தெலான எனக்கலாட்டிக் 
தகலாடுத்தெது.பின பக்கமலாகத்ததெரிந்தெ அவதர 
முன பக்கமலாகப்ஜபலாய் பலார்த்து பழக்க 
ஜதெலாசத்தில் “நல்லலாயிருக்கீஙகளலா”எனக்ஜகட்டு 
விட்டலான. 

சிமிண்ட் பூசப்பட்டிருக்கிற தெதரயின நலானகு 
மூதலகளிலும மடக்கி சிவப்புக்கலர் சலாயேம 
பூசியிருந்தெலார்கள. தவளதளப்பூக்கதளச்சுற்றி 
மலர்ந்து சதுரம கலாட்டி நிற்கிற சிவப்பு நிற 
மலர்கதளப் ஜபலால,பலார்க்க நனறலாகஜவ 
இருந்தெது.

பழக்க ஜதெலாஷத்தில் எல்ஜலலாதரயும ஜகட்பது 
ஜபலால மருத்துவதரயும ஜகட்பது 
உசிதெமல்ல,அதுவும மருத்துவமதனயில் 
தவத்து,,,,,,,,,அவர்கள ஜகட்க ஜவண்டியே 
ஜகளவிதயே இவன ஜகட்டலால்,,,,,,,அவரும 
சிரித்துக்தகலாண்ஜட நனறலாய் இருப்பதெலாய்ச் 
தசலானனலார்.”தெனது தபயேரின முத்திதரதயே 
கிளினிக்கிஜலஜயே தவத்து விட்டு வந்து 
விட்ஜடன எனறும,ஆபஜரஷன திஜயேட்டரில் 
இருக்கிற பலாரதி சுப்ரமணயேன சலாருக்கு ஜபலான 
பண்ண தசலால்லி விடுகிஜறன அவரிடம ஜபலாய் 



வலாஙகிக்தகலாளளுஙகள” என  அவரிடம சமமதெம
ஜகட்டு  வலாஙகிக்தகலாண்டு அனுப்புகிறலார்.

சஙகருடன வந்தெவர் கலார்ஜமகம என இவ்வளவு 
அதலச்சலுக்குப்பினதெலான அறிந்து தகலாளள 
முடிந்தெது.அப்ஜபலாதுதெலான ஜநரமும இருந்தெது.

திண்டிவனம அருஜக இருக்கிற குக்கிரலாமத்தில் 
ஏதழக்குடுமபத்தில் பிறந்தெ அவர் அவரது  
கிரலாமத்திஜலஜயே முதென முதெலலாய் அரசு 
ஜவதலக்கு வந்தெவரலாம.கலஙகிப்ஜபலாய் 
நினறலார்.அவரது மனம முழுக்க 
தமடிக்கல்,பிட்தனஸ் சர்டிபிஜகட்ஜட/அது 
இல்லலாது ஜபலானலால் ஜவதலக்கு ஜவண்டலாம 
எனச்தசலால்லி விடுவலார்கஜளலா,வலாழ்க்தக 
வீணைலாகிப் ஜபலாய்விடுஜமலா எனகிற அவரது உள 
மன பிமபம வலார்த்ததெகளிலும, ஜபச்சிலுமலாய்/ 
கண்கள கலஙகித்ததெரிந்தெது.அதெற்குளளலாக 
டலாக்டரமமலா கூப்பிட்டனுப்பி  விட்டலார். டலாக்டர்
பலாரதிசுப்ரமணயேனிடம நலான 
தசலால்லிவிட்ஜடன, நீஙகள ஜபலாய் 
பலார்த்துவிடுஙகள என/ 
சஙகரின இருசக்கர வலாகனத்தின பினனலால்தெலான 
கலார்ஜமகம அமர்ந்து வந்தெலார். கருப்புக் கலர், 
நனறலாகயிருந்தெது 



பலார்ப்பதெற்கு.இவனுக்குத்ததெரிந்து   பத்து 
வருடஙகளலாக அந்தெ வண்டிதயேத்தெலான 
தவத்திருக்கிறலார்.

தசடிகள வரிதச கட்டி நினற இடத்தின 
ஓரமலாகத்தெலான வண்டிதயே நிறுத்தினலார்கள. கமபி 
ஜவலி கட்டம கட்டி நினறது.தவளளியில் 
உருக்கி ஊற்றியேது ஜபலால நனறலாக இருந்தெது 
பினனலுடன பலார்க்கிற ஜபலாது.

இரண்டு ஜபரிடம வழி ஜகட்டதில் 
சரியேலாகச்தசலானனலார் ஒருவர் ஆபஜரஷன 
திஜயேட்டர் எஙஜக இருக்கிறது என/

ஆஸ்க்கலர் ஜபண்ட்,பச்தசக்கலரில் 
தவளதளக்ஜகலாடுகள ஓடியே டீசர்ட் இவனுக்கு 
நனறலாகத் ததெரிந்தெது. கலார்ஜமகமும, சஙகரும 
அவரவர்களுக்கு பிடித்தெ கலர்களில் என 
இல்தலயேலானலாலும கூட கிதடத்தெ கலர்களில் 
உதடகள உடுத்தியிருந்தெலார்கள.கருப்பு 
தவளதளகலாமபிஜனஷ்னும,ஜகலாடு ஜபலாட்ட 
சட்தடயும,அடர்கலரில் ஜபண்டுமலாய் அண கிற 
தெனதம இனனும புழக்கத்தில்/



தவளதளக்கலரில் ஊதெலாக்கலரில் 
ஊதெலாக்ஜகலாடுகள ஓடியேசட்தடயும, கருஞ்சலாந்துக்
கலரில்  ஜபண்டுமலாய் கலார்ஜமகமும,பிஸ்கட் 
கலரில் டீசர்ட்டும,ஆப் தவலாயிட் கலரில் 
ஜபண்டுமலாய் நினறலார் சஙகர்.

ஆஸ்பத்திரியின கலாமபவுண்ட் சுவர் தெலாண்டி உள 
நுதழந்தெதிலிருந்து வரிதசயேலாகவும அது 
தெப்பியுமலாய் வளர்ந்து நினற மரஙகள 
இதலகதளயும,கிதளகதளயும ,பூக்கதள யும 
கலாட்டிச்சிரித்தெது. அதுதெலாண்டி ஆபஜரஷன  
திஜயேட்டர் வலாசலில் நினற தபலாழுது 
திஜயேட்டரின முன தவளியில் ஐந்து ஜபர் வதர 
நினறிருந்தெலார்கள. அதில் ததெரிந்தெ இரண்டு 
ஆண்கள மிகவும கசதலயேலாக/அதில் ஒருவரின 
மதனவிக்கு ஆபஜரஷன, சிஜசரியேன,”எனன 
குழந்ததெயேலாய் இருக்கும எனபது அவரது 
ஜயேலாசதனயின பிரதெலான இடமலாக 
இருந்திருக்கும
.நல்லஎண்ணைமும,நல்லசிந்தெதனயும 
தகலாண்டவளதெலான அவரது  மதனவி. ஆனலால்  
உடல் தகலாஞ்சம பூஞ்தச”எனகிற வலாததெயும 
அவரிடம இல்லலாமல் இல்தல. 
பதெட்டமும,தமனவலாததெயுமலாய்ததெரிந்தெ 
அவர்களின முகஙகள எதிர்பலார்ப்தபத் ஜதெக்கி/



அவ்வளவு வலியிலும,ரத்தெப்ஜபலாக்கிலும, 
கழிவிலுமலாய் பிறக்கப்ஜபலாகிற குழந்ததெ 
எனனவலாக இருக்கும எனபஜதெ அவரது பிரதெலான 
ஜகளவியேலாய் இருக்கும எனபததெ  தவளிச் 
தசலால்லி விளக்க 
ஜவண்டியேதில்தல.ஜவகமலாகநகர்ந்தெ 
நிமிடஙகளும,தநலாடிகளும, 
இவனுக்கும,சஙகருக்கும, கலார் ஜமகத்திற்கும 
மிக தமதுவலாய் நகனஜறலாடியேதெலாக/கண் முனஜன 
கலாட்சிப்பட்ட அத்தெதனயும அவசரம 
கலாட்டியும,தமதுவலாயும நகர்கிறதெலான பிரதம/ 
வலாஙகி விடலலாமலா சர்டிபிஜகட்? எனகிற 
ஜயேலாதசயுடனும அவஸ்ததெயுமலாயும இருந்தெ 
தபலாழுதுதிஜயேட்டரினுளஇருந்துவந்தெநர்ஸ் 
ஒருத்திதசலால்லியிருக்கிஜறன டலாக்ட ரிடம 
நீஙகள வந்திருக்கிற விஷயேத்ததெ எனறு தசலானன 
ஜநரம வந்துவிட்டலார் டலாக்ட ரும.

தவளியில் கிடந்தெ தசருப்புகதள ஒரம 
தெளளியும,அதென ஜமல் மிதித்தெவலாறுமலாய் டலாக்ட 
ரின கூப்பிட குரலுக்கு திஜயேட்டரினுள 
தசல்கிறலார் கலார்ஜமகம.



இவனுக்கலானலால் ஒஜர வலாதிப்பு.ததெரிந்தெ 
முகம,இனியே பழக்கம,தசலானனவுடன திஜயேட் 
டரிலிருந்து வந்து விட்டலாஜர ஆபஜரஷதன 
அட்தடண்ட் பண்ணக் தகலாண்டிருந்தெவர். 
எனகிற ஜயேலாசதனயும, கலாத்திருப்புமலாய் இருந்தெ 
தபலாழுது கதரந்தெ நிமிடஙகளில் திஜயேட்டரின 
கதெதவத்திறந்து தகயில் குழந்ததெதயே 
ஏந்தியேவலாறு நர்ஸ் வருகிறலாள. குழந்ததெயின 
உடமபில் சுற்றப்பட்டிருந்தெ துண்டில் சிவப்பு 
நிறப்பூக்கள குழந்ததெயின ஜமனியில் படர்ந்து 
ததெரிந்தெதெலாய்/

குழந்ததெக்தகலாண்டு வந்தெ நர்ஸின 
பினனலாஜலஜயே கலார்ஜமகமும வந்துவிட்டலார் 
தகயில் சர்டிபிஜகட்ஜடலாடு/

நர்ஸ் தகலாண்டு வந்தெ குழந்ததெயின பிஞ்சு ஜமனி 
மீது டலாக்டர் பலாரதி சுப்ரமணயேன ஆபஜரஷன 
தசய்து எடுத்தெ தெடயேமும,கலார்ஜமகம தகலாண்டு 
வந்தெ சர்டிபிஜகட்டில் டலாக் டர்  பலாரதி 
சுப்ரமணயேனின தகதயேழுத்தும/



11. மிச்சச்சுவர்,,,,,

                         
வந்தெஜவதலதயே எல்லலாம முடித்து விட்டு 
எனனிடம பணைமவலாஙக வந்தெவளு க்கு 25 
வயேதிருக்கும. அச்சடிக்கப்படிருந்தெ கிரலாமத்து 
முகம.
 
நீஙக,,,,,,,,,,,,ஊருதெலானலா?என எனதன ஏறிட்டவள 
எனதனயும அவதள ஜநலாக்கி பலார்க்கதவத்தெலாள.
அலுவலகத்தில் நினறிருந்தெ அவ்வளவு 
கூட்டத்திலும அவளதும,எனனதுமலான 
சந்தித்துக் தகலாண்ட எதிதரதிர் பலார்தவயும ஒஜர 
நூழிதலயில் ஓடியே ஜநதரதிர் ஜபச்சில் 



குடிதகலாண்டிருந்தெ தமல்லியே 
உயிஜரலாட்டமஅவதளப்பலார்த்துஇனனுமஇனனு
மசிலதவகதளஜகட்கவுமதவக்கிறது.     
 
ஜதெதவஜவண்டி நதகக்கடன வலாஙகுவதெற்கு  
எஙகளது  அலுவகத்திற்கு வந்திருந்தெலாள. அவள
 தகலாண்டு வந்தெது  எந்தெ   வதகயேலான  தபலாருள
  எனத்  ததெரியேவில்தல.
 
தசயினலா
,தநக்லஸ்ஸேலா
,ஜமலாதிரமலா,கமமலலா,,,எதுவலாயினும தெஙகஜம 
தகலாண்டு வந்தெதெஙகத்திற்கு ஏது 
தபலாருள,கணைக்கு எனகிற அதடபலாட்டுடன
 நதகக்கடன இனனலாருக்கு இவ்வளவு என 
தபயேர் எழுதியே ரசது எனனிடம வந்தெ தபலாழுது  
கூப்பிட்டுதகலாடுக்கிஜறன.  அப்ஜபலாதுதெலான  
ஜமற்கண்ட  இத்தெதனயும  ஜநரடி ஒளிபரப்பலாக/
 
நல்லமனம,நல்ல உடல்,நல்ல 
எண்ணைம,நல்லதசயேல்,நல்லநண்பர்கள,நல்ல 
ஜதெலாழர்கள,,,எனபது 
ஜபலானறஇதெரஇதெரதவகளலாய்வலாய்த்துமதகவர
வுமதபற்றுவிடுகிறவரிதசயில்நல்லமனிதெர்களி



ன பழக்கமுமஅவர்களதுஉறவுமஜதெதவயேலாகஜவ 
இருக்கிறது. 
 
இப்பூவுலகில்தககுலுக்கிக்தகலாளளவும
,ஜதெலாஜளலாடுமமனஜதெலாடுமஜசர்ந்துஉறவலாடி 
தநசவிட்டுக்
தகலாளளவுமலாய்/
 
   “எஙக வீட்டுக்  கலாரர்கிட்ட  ஜகட்டிஙகளலாமல  
தசலானனலாரு”-அவள.
 
   “ஊம”- நலான 
 
    “பக்கத்தூருதெலான,நலானு,,,,,,,,,,,,,எஙக 
வீட்டுக்கலாரரு முருகன,தகலாத்தெனலார் ஜவதல 
பலாக்குறலாரு” 
எனஅவளதசலானனஉருவமஅரிச்சலலாகபிடிபட்
டலாலுமஇவர்தெலானஎனஉறுதிதசய்யேமுடியேவில்
தல.
"யேலாருமமலாகிட்ணைய்யேலாவீட்டுஆளுகளலாமமலா
,சந்ஜதெலாசமமலாசந்ஜதெலாஷம, நல்லலாயிருக்கீஙகளலா?
நீஙக 
தசலானனஒடஜனபடக்குனனுஞலாபகத்துக்குவரல,
சலாரிமமலா,ஒஙகவீட்டுக் கலாரரவுட அவுஙக அப்பலா,
தெலாத்தெலாதெலாமமலா நல்ல பழக்கம.எல்லலாரும 



ஒண்ணைலா ஜவல தசஞ்சிட்டு திரிஞ்ச ஆட்களமலா 
என அவளிடம தசலால்லியே ஜநரம எனனுள 
நிழலலாடியே கிட்ணைய்யேலா முழு உருவினரலாயும, என
நிதனவில் கலால் பதித்தெவரலாயும/
 
ஊரில் ஜவதல ஏதும அற்ற தவயில் தபலாழுது 
அது.கூலிக்கலாரர்கள  டீக்கதடயிலும பல்சரக்குக் 
கதடயிலுமலாக கூசிக்கூசி கடன தசலால்லி தெனது 
ஜதெதவகதள பூர்த்தி தசய்து தகலாண்டிருந்தெ 
தவப்ப நலாட்களின தபலாழுதுகள.
 
சுட்தடரித்தெசூரியேனினசக்கரமமனிதெர்கதளமட்
டுமில்லலாமல்அவர்களது அனறலாடப்பலாடுகதள
எத்தியும, எளளிநதகயேலாடியுமலாய்ஜகலி தசய்தும 
தகலாண்டிருந்தெஜநரம நலானும எனதன ஜபலாலஜவ 
உதழப்பின 
மடியில்ஊஞ்சலலாடிதகபிடித்துநடமபதித்து 
பிதழத்தெவர்களினபலாடுகளும நிரமபஜவ 
ஜகளவிக்குறியேலாகி கஷ்ட ஜீவனம 
நடத்திக்தகலாண்டு நகர்ந்தெ புழுக்கமலான 
தபலாழுதுகள.
 
ஒனறில் சறுக்கியே கலாதல 
மற்தறலானறில்சரிதசய்துதகயூனறிஎழுந்திரிக்கும
முனஉடனஜதெலாள



ஜசர்ந்திருந்தெஜவதலக்கலாரர்கஜளகிதடத்தெ 
ஜவதலக்கும,எஙகலாவது ஜவதல விசலாரித்தும 
ஒருவ ருக் தகலாருவர் ததெரியேலாமல் ஜபலாய் வந்து 
தகலாண்டிருந்தெ ரகசியே நலாட்களின முரட்டு 
நகர்வுப் தபலாழுதுகளில் பக்கத்து ஊரில் 
கிட்ணைய்யேலா  ஒரு கிணைறு தவட்தட கலாண்ரலாக்ட் 
எடுத்திருந்தெலார்.
 
விஷயேம ஜகளவிப்பட்டு ஒற்தறயேடிப்பலாததெயில்
தசனறு தகலாண்டிருந்தெ 15 ஜபரில் நலானும 
ஒருவனலாக ஜசர்ந்து 
தகலாண்ஜடன.தகயில்மண்தவட்டியும 
இல்தல.மதியே ஜநர ஜசலாறும இல்தல.
 
“மலாப்ளஇதுஒண்ணுமகலாட்ல மமபட்டிபுடிச்சி 
தசய்யிற ஜவதல தகதடயேலாது.தகணைறு தவட்டு 
ஜவல .அடிக்கிற தவயில்ல ஆள அமுத்திப்புடும 
பலாத்துக்க”.என எனதன ஜநலாக்கி வந்தெ  கிட்ணைய் 
யேலாதவ வலார்த்ததெகதள பலாவமலாக ஏறிட்டவதன 
பலார்த்து “சரி,சரிவலா,நீயுமதெலாஎனன தசய்வ 
பலாவம.வந்தெதுதெலா வந்தெ மமபட்டி 
இல்லனனலாக்கூட பரவலாயில்ல,ஒரு 
தூக்குச்சட்டியில தகலாஞ்சம சலாப்பலாடலாவது 
தகலாண்டு வர்ரதுக்கு எனன என வந்தெ ஜகலாபத்ததெ
தமனறு தினறவரலாய் சிரித்து சமலாளித்து எனதன 



அவருடன ஜவதலக்கு அதலத்து தசனற 
நலாட்கள நதனந்தெ ஜகலாழியின இறகு நீவி 
உளளுளகலாத்துக்தகலாண்டபஞ்சலாரத்ததெஞலாபகப்
படுத்தியேது.
 
அது 
மட்டுமில்தலகிட்ணைய்யேலாநலானநலானகிட்ணைய்யேலா
எனபடமவிரிக்கிற தபலாழுதுகளில்எஙகளுள 
இருந்தெநட்புமதநருக்கமுமஉறவுமஅந்தெஊரில்  
தபருமபலாலுமலாய்யேலாரிடமுமகலாணைப்பட்டதெலாக
இல்தல.
 
கலாடுகதரகளிலுமஜவதலத்தெளஙகளிலும
,மட்டுமதநருக்கமதகலாண்டிருக்கவில்தலஎஙக
ளுக்குள பூத்திருந்தெ நட்பு.
 
அது தெலாண்டிகுடுமபம ,குடுக்கல்,வலாஙகல்,நட்பு
,ஜதெலாழதம தகமலாத்துஎனகிற அளவிற்குமலர்ந்து
சிரித்து நினறது.
 
கலாயேமபட்ட  மனதுகளின 
ஆறுதெல்வலார்த்ததெகளலாய் 
ஒனஜறலாடுஒனறுதெழுவிக்தகலாண்ட ஆதெரவுப் 
தபலாழுதுகள அதவ.
 



இல்லலாதெவர்களுக்குஇல்லலாதெவர்கஜளஆதெரவலாயு
ம,அதடக்கலமலாயுமஜதெலாளதெருகிறவர்களலாயும 
ஆகிப்ஜபலான தபலாழுதுகளில் படர்ந்து கிடந்தெ 
நட்பலாக அந்தெஊரில் எஙகளது 
தநருக்கம.இத்தெதன க்கும அவர்கள எஙகளுக்கு 
தசலாந்தெஜமலா உடன பிறந்தெவர்கஜளலா கிதடயேலாது.
 
ஜவற்று  ஜேலாதிகளுக்குள  உறவுதசலால்லி  
அதழத்துக்  தகலாளகிற  
பழக்கத்ததெ தெனனகத்ஜதெமுடியி ட் டு பலாதுகலாத்து 
தவத்திருந்தெ கிரலாமஙகளில் எஙகளது ஊரும 
ஒனறலாய்/
 
 பிதழப்பு ஜதெடி ஊர்விட்டு ஊர்வந்தெவர்களிடம 
மிகுந்து ததெரிந்தெ உதழப்பின  வலாசதனயும,
வியேர்தவயின தெடமும 
எஙகதளஅவர்களினபலால்ஈர்த்துஜநசம 
தகலாளளச்தசய்தெது.
 
 அப்படியேலான ஈர்ப்பு விடிந்ததெழுந்தெ ஒரு நலாளில் 
மலாப்ள,மலாமலா,,,என ஜநசம தகலாளள தவத்தெது. 
அந்தெ  ரசலாயேணை மலாற்றம எஙகளில் நிகழ்ந்தெ அந்தெ  
கணைஜம எஙகளின இறுக்கத்ததெயும, நட்தப யும,
ஜநசத்ததெயும,உறதவயும தகலாண்டலாடி 
மகிழ்ந்தெதெலாய்/



 
நலான,கிட்ணைய்யேலா,அவரது மகன இனனும சில 
ஜபர் என ஒரு பதழயே வீட்தட இடித்துக் 
தகலாண்டிருந்ஜதெலாம கலாண்ட்ரலாக்டஜவதலயேது. 
இடிபலாடுகளுக்குளளலாக  நினற  பதழயே  வீட்தட
இடித்துதெதர மட்டமலாக்கி சுத்தெமலாக்கி 
தெரஜவண்டும.
 
ஜவதலஆரமபித்தெஇரண்டலாவதுநலாஜளலா
,மூனறலாவதுநலாஜளலாஎனகிறதெலாக நிதனவு.
 
சுட்தடரிக்கும மதியே தவயிலில் கிட்ணைய்யேலா 
மற்றவர்கள என  ஆளலாளுக்கு  ஒரு ஜவதலதயே 
தசய்த் தகலாண்டிருக்க பதழயே சுவரின மீது கலால் 
பரப்பி சமமட்டி அடித்துக்தகலாண்டிருந்தெ 
கிட்ணைய் யேலாவின மகன சுவஜரலாடு சுவரலாக 
ஜசர்ந்து இடிந்து விழுந்து இடிபலாடுகளுக்குள 
குற்றுயிரலாக கிடந்தெ ஜநரம. பலாதி இடிந்து மீதி 
இடிந்து விழ தெயேலாரலாக கலாத்திருந்தெ சுவர் 
இடிபலாடுகளின தெதலக்கு ஜமலலாக/
 
ததெலாக்கி நிற்கும  மிச்சச்சுவர்  தெனமீது   
விழுந்துவிடுஜமலா   எனகிற
 பயேத்திலும,ஜயேலாசதனயிலும மற்ற அதனவரும 
தகலாஞ்சம விலகியும ஜயேலாசதனயேலாயும நினற 



ஜநரம நலானும, கிட்ணைய்யேலா வுமதெலான 
இடிபலாடுகளுக்குள கிடந்தெவதர மீட்டு தூக்கி 
வந்ஜதெலாம.
 
ஜசலாடலா ததெளிப்பு,தெண்ணீர் தகலாடுத்தெல்,உடல் 
நீவி விட்டது  எனகிற  முதெலுதெவிகள முடிந்து 
எஙகளது சித்தெப்பலா வீட்டில் நினற மலாட்டு 
வண்டியில்தெலான அவதர பக்கத்து டவுன 
ஆஸ்பத்திரிக்கு தகலாண்டு ஜபலாஜனலாம.  
பிதழத்தெது தபரும பலாடு எனறலார்கள.
 
அவர் வீடு வந்து ஜசர்ந்தெ மறு வலாரத்தில் ஒரு நலாள
ஊர் எல்தல அய்யேனலார் ஜகலாவிலில் தசனறு 
தபலாஙகல் தவத்து விட்டு வந்ஜதெலாம நலானும 
கிட்ணைய்யேலாவுமலாக/
 
அனறு தபலாஙகியே தபலாஙகலிருந்து உதிர்ந்தெ 
ஜசலாற்றுப் பருக்தகயேலாய் பிதழப்பு  ஜவண்டி 
ஆளுக்தகலாரு பக்கமலாய் பிரிந்து ஜபலான இந்தெ 30 
ஆண்டுகள கழித்து இனறு கிட்ணைய்யேலாவும 
அவரது மகனும  இல்தல.
 
ஆனலால் அவர்களது மகன வயிற்று 
ஜபரனும,ஜபரனின சமபந்தெகலாரர்களும 
இப்தபலாழுதுமலாய் நிதலத்து நினறு எனஜனலாடு 



ஜபசியும நட்புறவலாடியும நலம விசலாரித்தும 
விட்டுமலாய் ஜபலாகிறலார்கள.
 
இந்தெ உறவு இதென மூலம 
துளிர்க்குமலா,கிட்ணைய்யேலாவின வலாரிசுகஜளலாடு    
எனது வலாரிசுகளும 
நட்பலாய்படர்ந்துநிற்பலார்களலா?
படரஜவண்டுமஎனஆதசதெலான. பலார்த் துக் 
தகலாண்டிருக்கிற கலாலம பதில் தசலால்லட்டும. 
தகலாஞ்சமவழிவிட்டுநிற்ஜபலாம.
 
வந்திருந்தெவளுக்குபணைம தகலாடுத்து தககூப்பி 
அனுப்புகிஜறன,நட்புடன   சிரித்தெவலாறு/ 

          



       12. வல்லினம, 
தமல்லினம,,,,

வணைக்கமபரமு.நீஙகளஇப்தபலாழுதுஎஙஜக 
இருக்கிறீர்கள, எப்படி இருக்கிறீர்கள, எனன 
தசய்துதகலாண்டிருக்கிறீர்கள?எதுவுமஅறியே 
வில்தல 
நலான.ஏனஅப்படிஇருந்ஜதெனஎனபதெற்குஎந்தெ 
விளக்கமும  இல்தலஎனனிடம. ஆனலால் நீஙகள
தசலானனதசலால்இனனும பசு மரத்தெலானி ஜபலால 
எனனுள/ 

புது நிறமலாக 
கசதலயேலாய்இருந்தெநீஙகளஜவப்பஙகுச்சிக்கு 
தகயும, கலாலுமமுதளத்தெது ஜபலால 
ஒல்லியேலாகவும எனமனம கவர்ந்தெவ ரலாயும 
அப்படிஇருந்தெநீஙகளதசலானனதசலால்இனனுமப
சுமரத்தெலானி ஜபலால. 

ஈனி எனதன 
பரமுஎனக்கூப்பிடலாதீர்கள
,அதுதபண்ணனதபயேதர  ஜபலால 
அர்த்தெமதெருகிறது 



.தெவிரநீஙகளஎனதனக்கூப்பிடுகிறதெருணை ஙகளில்
அததெக் ஜகட்பவர்கள பிரியேமலானவர்களின 
தபயேர்கதள மனம முழுக்க நிரப்பி சந்ஜதெலாஷப் 
படக்கூடும.அந்தெ சந்ஜதெலாசத் துடன அவர்கள 
எனதன பலார்க்கும தெருணைஙகளில்  நலான ஆண் 
எனத் ததெரிந்தெதும ஏமலாந்துவிட வலாய்ப்புண்டு. 
ஆகஜவ,,,,,,, 
பரமசிவம,நல்ல தபயேர் அது. உலதகக்கலாக்கும 
பரமதபலாருளின தபயேர்என 
ஆனமீகவலாதிகளலாலும, அதழக்கவும, 
உச்சரிக்கவும இலகுவலாக, வருகிறது என அது 
அற்றவர்களலாலும ஜபசப்படுகிற 
தபயேர்அது.ஆதெலலால்மனமபிடித்துப்ஜபலாகிறது.

எனதுஊரிலிருந்துஇரண்டலாவது கிஜலலாமீட்டரில்
இருந்தெ ஊரில் தெலான குடியிருந்தீர்கள நீஙகள. 
கிட்டத்தெட்ட கீழூர், ஜமலூர்ஜபலாலலான  ஒரு 
ஜதெலாற்றம தெருகிற ஊர் அது.நலான வசிக்கிற ஊரின 
திதசயிலி -ருந்துவந்தெலால் இரண்டலாவது 
ஊரலாகவும,நீஙகள வசிக்கிற ஊரின 
திதசயிலிருந்து கடந்து வந்தெலால் 
முதெலலாவதெலாகவும ததெனபடுகிற தெஙகளது ஊரின 
மணைம மிக்க மண்ணலிருந்து நீஙகளும,எனது 
ஊரிலிருந்துநலானுமலாய்வந்துதகஜகலார்க்குமஇடம
முக்கியேஇடமலாய் இருந்திருக்கிறது, ஆம 



அப்படித்தெலான தசலால்ல ஜவண்டியிருக்கிறது. 
எனன இப்தபலாழுது 
அதெனலால்.தசலால்லிவிட்டுப்ஜபலாஜவலாம. 
தபரியேலாட்கள சந்திக்கிற இடம மட்டுஜம 
ஜபசப்படுகிற இடமலாய் சரித்திரப்பதிவு ஆகுமலா 
எனன,,,,/ 

சமபஙகிவலாத்தியேலார்ஜதெலாட்டத்தினஅருகலாதமப்ப
குதிஅது.ஜரலாட்டினமீதெலான வதளவிலும 
திருப்பத்திலுமலாய் இடதுபக்கமலாய் அதமந் 
துமலாய்வதரந்துகுடிதகலாண்டுமலாய்/

ஜபலாட்டததெல்லலாமவிதளந்தெது 
எனச்தசலானனலார்கள, தெப்பித்தெவறி யேலாரலாவது 
ஜசர்ந்தெலாற்ப் ஜபலால ஒருமண ஜநரத்திற்கும 
ஜமலலாய்நினறு விட்டலால் ஜவர்விட்டு விடும 
அப்படி விதளச்சல்கலாட்டி தசழித்துச் 
சிரித்தெமண்ணைலாய்.

ஜதெலாட்டத்துக்கலாரர்கதளயுமசுமமலாதசலால்லிவிட
முடியேலாது.அவர்களுமஉடமபினரத்தெததெ 
ஜவர்தவயேலாய் ஊற்றி மண்ணுக்கு உரமிட் 
டலார்கள, பதிலுக்கலான தகமலாறலாய் 
மண்தபலாண்ணைலாய் மலாறி பயிர்கதளத்தெந்தெது. 
ஆச்சரிமலாய் அந்தெப்பகுதியில் தவஙகலாயேம 



எஙகுஜம விதளயேலாதெ ஜநரமஅது, 
அவர்களதுஜதெலாட்டத்தில்மட்டுமவிதளந்தெது. 
தெண்ணீர்வலாகும அதெற்கு  ஒரு கலாரணைம 
எனறலார்கள. அப்படித் தெலான இருந்தெது.அவர்களது
ஜதெலாட்டத்தின கிணைற்றுத் தெண்ணீரும/ 
வலாய்க்கலாலில் ஓடிக்தகலாண்டிருந்தெ 
அந்தெதெண்ணீதர தெனது இரு தககளலாலும 
அளளிக்குடித்துக் தகலாண்டிருக்கும ஜபலாதுதெலான 
அவருக்கலாகசலாப்பலாடுதகலாண்டுவந்தெமகதனமம
பட்டியேலால்அடித்துக்தகலா னறு விட்டலார் 
ஜதெலாட்டத்துக்கலாரர் எனச்தசலால்வலார்கள.

அவரதுஜபச்சுவீட்டில்எடுபடலாதெதபலாழுதெலாய்இரு
ந்தெசமயேம.அவரு தடயே தெஙகச்சி மகள 
வயேதுக்குவந்து நிற்கிறலாளஅததெவிடுத்துஇவன 
ஊரில் குடியேலாவன தபண்டலாட்டியிடம 
சல்லலாபித்துத் திரிந்திரு க்கிறலான எனபது 
ஜதெலாட்டக்கலாரரின ஜகலாபமலாயும ஞலாயேமலாயுமலாக 
ஜவ இருந்திருக்கிறது. அந்தெ ஞலாயேத்தின அடியில் 
தவக்கப்பட்ட தெதட கல்லலாக ஒட்டு தமலாத்தெ  
வீடும அவருக்கு எதிரலாய்/ 

”தபலாமபளபல்லஇளிச்சிக்கிட்டுவந்தெலாஎனனப
ண்ணுவலானஆமபள. அவனுக்கு தெகிரியேம 
இருக்கு. பலாஞ்சிட்டலான,இப்ப எனன ஒஙக 



தெஙகச்சி தபலாண்ணை கட்டமலாட்ஜடனனலா 
தசலால்றலான. அவ பழக்கத்தெ விட முடியேலாதுனனு 
தெலான தசலால்றலான,கழுதெஅது வலாட்டு க்கும 
இருந்துட்டுப்ஜபலாகுது ஒருபக்கம, 
கல்யேலாணைத்தெகட்டி தவஙக சரியேலாப்ஜபலாகும 
எல்லலாம” எனகிற வீட்டலாரின ஜபச்சு அவரது 
ஜகலாபத்ததெ ஜமலும,ஜமலுமலாய் தூபமிட்டு 
வளர்த்துக் தகலாண்டிரு ந்தெ நலாட்களில் மகன 
தகலால்லப் படுகிறலான அப்பலாவின தகயேலாஜல 
ஜயே. 
அவதரப்தபலாறுத்தெவதரஅவரதுதசய்தகஅவரு
க்கு ஞலாயேமலாகஜவ படுகிறதுஇனனும. ஜபலாலீஸ், 
ஜகலார்ட்,வலாய்தெலா,எனறலான பினனும  கூட அவரது 
மனம அவரது தசய்தகக்கு பச்தச 
தகலாடிகலாட்டிக் தகலாண்டிருந்தெதெலாகஜவ/ 

“எனன இருந்தெலாலும ஜபலான புளள 
ஜபலாயிட்டலான, இருக்குறவர கலாப்பலாத்தெனுமில்ல.
அவருதெலான குடுமபத்துக்கு ஆதெலாரம, இருக்கு 
றதெக்கலாப்பலாத்தெ ஆளு ஜவணுமில்ல.ஜதெலாட்டம, 
ததெலாரவு,  வீடுனனு  தகடக்கு அனலாமத்தெலா,,,,,,, 
தபலாழப்பு தகடக்கு  நடுவீதியில, இவரு 
தெண்டதன ஆயிப்ஜபலாயிட்டலாருனனலா, 
எப்பிடி,,,,,,? எனகிறஜகளவி 
யேலானதசலால்அவதரகலாப்பலாற்றிக்தகலாண்டுவந்தெ



தபலாழுதெனறிலிருந்து இனறுவதர தெரிசலாய்க் 
கிடந்தெ மண்தணை தபலானவிதளகிற பூமி யேலாய்  
ஆக்கினலார்.அப்படியேலான மண்ணன வலாசத்ததெ 
முகர்ந்தெபடி தெலானநமதுசந்திப்பு நடந்திருக்கிறது 
தபருமபலாலலான தினஙகளில்/ 

சலார்லஸ்ஆயில்மில்அது.நமமூர்ஜரலாடுடவுதன 
அண்மிக்கிற இடத் தில் இருந்தெமில் .பருத்தி 
விததெயிலிருந்து எண்தணைய் எடுப்பலார்கள 
எனபததெ நலான அஙகு ஜவதலக்குச்ஜசர்ந்தெ 
பினதெலான கண்ணைலாரக் 
கண்ஜடன
.நீஙகளதெலானதசலானனீர்கள
,இப்படிஎண்தணைய்எடுக்கிற ஜவதல 
கிட்டதெட்ட வருடக் கணைக்கில் 
நடக்கிறதுஎன/இந்தெ மில்  
திறந்தெஜதெஅதெற்கலாகத்தெலான,இஙகுஅது மட்டுஜம 
பிரதெலான ஜவதல. என எனக்கு 
முனபலாய்அந்தெமில்லில்வருடக்கணைக்கில்பண
யேலாற்றி அனுபவப்பட்ட தெலாஙகள தசலானனீர்கள. 
தகபிடித்து நதட பழகித் தெருகிற பலாஙகுடன 
அந்தெ மில்லில் ஜவதலக்குச்ஜசர்ந்தெ நலாளனறி 
லிருந்து 
நீஙகளதெலானஎனக்குஅந்தெமில்தலப்பற்றிஎல்லலாம
தசலால்லித் தெருகிறீர்கள/எது,எது 



எஙதகஙகு,எதவ,எவற்றில் எனதனனன 
தவதல தசய்யே ஜவண்டும?யேலார் 
முதெலலாளி,யேலார்எந்திரக்கலாரர் எத்தெ 
தனஜபர்ஜவதலதசய்கிறலார்கள
,பகலுக்குஎத்தெதனஜபர்,இரவுக்கு எத்தெதன ஜபர் 
எனவும எனது ஜவதல எனன இஙகு எனன 
எனத் 
ததெளிவுதசய்துஎனதனமில்முதெலலாளியிடமஅறி
முகமதசய்துதவக் 
கிறீர்கள
.ஒருதவயில்நலாளஇரவனறுசலாப்பலாட்டிற்கலாய்விட
ப்படுகிற ஒருமண  ஜநர இதடஜவதளயின 
ஜபலாது/

தமலிதெலானபூமலர்வுஜபலாலலானஅறிமுகமஅது
.கருப்புநிறகடப்பக்க ல் பதிக்கபட்டிருந்தெ 
மில்லின இடதுபுறமசினனதெலாய்ஒதுக்கப் பட்டி 
ருந்தெ ஒரு அதறயில்  இருந்தெ முதெலலாளி முதெலலாளி
ஜதெலாற்றம  தெருவ 
ததெவிடுத்துசலாதெலாரணைமலாய்ஜதெலாற்றமதெந்தெஜதெமிகப்
தபரியேஆறுதெலலாய்/ முதெலலாளி, 
முதெலலாளி,,,,,,,எனச்சுற்றி வருகிறவர்கதள அவர் 
எப் தபலாழுதுமபக்கத்தில் அண்ட விடுவதில்தல
எனதசலானனீர்கள நீஙகள, 
அவதரப்பலாத்துவிட்டுவந்தெ பிற்பலாடலான 



ஒருநலாளில்.நமமூரு தபயேன தெலான, விவசலாயேம 
ஜபலாச்சு, மதழயில்ல,தெண்ணயில்ல, 
அனலடிச்சிப்ஜபலாயி நினனலான,நலாந்தெலான இஙக 
கூட்டீட்டு வந்ஜதெ ன .எனச் தசலானன நீஙகள 
மில்லுஜவல, புதுப்பழக்கம, ஜவதலயில 
ஏதெலாவது சினன தெப்புத் தெண்டலா நடந்தெலாக்கூட 
தபரியே மனசு பண்ண  நீஙகதெலான 
தபலாருத்துக்கணும.” எனபதில் ஆரமபித்து 
எனனுடன ஜவதலவந்தெ ஜசலாமுஅண்ணைன, 
கருப்பலாயேமமலாள, நலாகண்ணைன,,,,, 
எல்ஜலலாதரயும பற்றி தசலானனீர்கள.

இதில் 
ஜசலாமுஅண்ணைனுக்குகருப்பலாயேமமலாதளஜமய்க்க
ஜவ ஜநரம சரியேலாக இருந்தெததெ ஒருநலாளின 
இரவுஷிப்ட்டில்பலார்த்துவிட்ட முதெலலாளி 
இரண்டு ஜபதரயும அப்படிஜயே அனுப்பி 
விட்டலார்.நடு இரவு அது எனவும பலார்க்கலாமல்/

அதுஜபலாலஜவநலாகண்ணைனுக்குமஜவதலஒத்துக்
தகலாளளவில்தல. எண்தணைய்க் 
கக்கல்வலாதடக்கு சலாப்பிடக்கூடபிடிக்கவில்தல
.மீறிச் சலாப்பிட்டலால் வலாந்தி தெலான வருகிறது என 
ஜபலாய் விட்டலார் ஜவதலதயே விட்டும, 
மில்தலவிட்டுமலாய்/ 



உண்தமதெலானஅவர்தசலானனது .பிதழப்பிற்கலாக 
ஏஜதெலாஒனறுதினறகததெதெலான
.இரவுஷிப்ட்டினஜபலாதுசலாப்பிடுவதெற்கலாகவிடப்
படுகி ற இதடஜவதளயில் 
சலாப்பிடமுடிவதில்தல வயிறு தீயேலாய் பசித்தெ 
ஜபலாதுமகூட/வலாதயேத்திறந்துவமபலாகவயிற்றுக்
குளதெளள ஜவண் டியேகட்டலாயேத்தில்/சலாப்பிட 
மறுக்கிற ஜகலாழியின வலாதயேப் பிளந்து 
வமபலாகதெவிட்தடத் திணக்கிற மலாதிரி 
வமபடியேலாகததெலாண்தடக் குழிசஙகடப் பட 
சலாப்பிட ஜவண்டியிருக்கும. தகதயேல்லலாம 
அப்பி யிருக்கிற 
எண்தனஉடதலல்லலாமஅப்பியிருக்கிறவியேர்
தவ எல்லலாம கலந்தெ எண்தணையும 
அழுக்குமலாய்/ இதில்எஙகிட்டுச் சலாப் பிட?
வமபடியேலாய்சலாப்பிட்டுவிட்டுதிருமபவுமலாய்ஜவ
தலதயேஆரம பிக்கத் துவஙகுகிற ஜநரத்தில் 
சலாப்பிட்ட உணைவு குடலுக்கும, வலாய்க்குமலாய் 
பயேணக்கும பயேணைம இருக்கிறஜதெ,அது ஒரு 
தெனிக் கததெ. 

அப்படிப்பயேணத்தெஒருநலாளனறினஇரவுஷிப்ட்டி
னஜபலாதுமலாட்டிக் தகலாண்டிருந்தெமிஷினஇருத்தி 
தவக்கப்பட்ட இடத்தில் சரியேலாக அமரலாமல் தென 
நிதல விலகி அப்படிஜயே விழுந்து விட 



எவ்வளவு ஜவகமலாக தகதயே உருவியும கூட 
இடது தகயின ஆளக்கலாட்டி விரலின நுனி அடி 
பட்டுவிடுகிறது. நுனிஎனறலால்சினன நுனிஜயே? 
நகத்தின அருஜக வலதுபக்கமலாய்/ மிஷின 
விழுந்தெ ஜவகத்தில் அந்தெ இடம அப்படிஜயே 
சப்பளிந்து அதிலிருந்து ததெரித்து தெதர யில் 
விழுந்தெ சததெத்துண்டு தெதரயில் 
விழுந்துதுடிக்கிறது. மிஷின
விழுந்தெஜவகம,தகயிலிருந்தெ சததெத்துண்டு
.தகததெறித்தெ வலி எல்லலாம அனுபவித்தெனலாயும 
பலார்த்தெவனலாயுமஅடிபட்டஇடத்தில் எண் 
தணையில்நதனத்தெதுணதயேசுற்றிக்தகலாண்டுதெதர
யில்விழுந்து 
துடித்தெசததெத்துண்தடஅஜதெதகயேலால்எடுத்துதவ
ளிஜயேஎறியேப் ஜபலாதகயில் எதிரில் வந்தெ 
நீஙகளவிஷயேமஜகளவிப்பட்டுவலாமுதெலலா 
ளியிடம ஜபசுஜவலாம. ஜபசிவிட்டு ஓய்தவடு 
ஷிபட் முடிகிறவதர  எனகிறீர்கள/ சிறிது ஜநரம 
தசட்டில் ஜபலாய் அமர்ந்திருந்து விட்டு 
ஜவதலதயேத் 
ததெலாடர்கிஜறன
.அதுவதரநீஙகளதெலானஎனதுமிஷிதனயுமகவனி
த்துக்தகலாளகிறீர்கள.



ஆளுக்தகலாருதெனிமிஷின
.எனக்கு
,உனக்குதபலானனமமலாக்கலாவுக்கு
,சந்திரக்கலாவுக்கு,மலாரியே ண்ணைனுக்கு என ஐந்து 
மிஷின. தபரி தெலாய் வலாய்பிளந்து நிற்கிற  
ஐந்திலுமலாய் தகலாட்டப்படுகிற பருத்தி விததெகள
அதரபட்டு ஒருபக்கம 
புண்ணைலாக்கலாகவும,மறுபக்கம 
எண்தணைய்யேலாகவும தவளிஜயேறுகிற 
கலாட்சிதயேக்கலாண்பிக்கிற மிஷினகளலாயும/

கலாதலயில்8 மணக்குவந்தெலால்இரவு8 மணக்குப
ணமுடிகிற 12 மண ஜநர ஜவதல 
நமமளது,உடமபின முழு இயேக்கமும 
இயேஙகிஜயே ஆகஜவண்டும12 மணஜநரமும.

அப்படியேலாய் ரத்தெததெ வியேர்தவயேலாய் சிந்தி 
உதழப்பலாய்க் தகலாடு த்தெ நம இருவருக்குமலாய் 
இரவு ஷிபட் ஜவதலயேலாய் அதமந்து ஜபலானது 
தெற்தசயேல் ஒற்றுதமஜயே/

இரவுஷிப்ட்டில்ஒருதசசௌகரியேம
.இரவு7.00 அல்லது7.15 ற்கு சலாப்பி ட்டு விட்டு 
வீட்தட விட்டுக் கிளமபினலால் மில்லுக்கு ஒரு 
ஜநரம மட்டுஜம சலாப்பலாடு தகலாண்டு ஜபலானலால் 



ஜபலாதுமலானது.இப்ஜபலாது ஜபலால டிபன 
பலாக்தசல்லலாம அப்ஜபலாது இருந்தெதெலா,இல்தலயேலா 
என சரியேலாகத் ததெரிந்திருக்கவில்தல எனக்கு. 
தபரியேதெலாக இருக்கிற சில்வர் தூக்கு வலாளிஜயே 
எனது அப்ஜபலாததெயே டிபன பலாக்ஸ்/ஆனலால் பகல்
சிப்ட் எனறலால் அப்படி இல்தல.மதியேம 12 
மணக்கு சலாப்பிட்டு விட்டு மலாதல ஐந்து 
அல்லது ஆறு மண வலாக்கில் ஒருதெரம சலாப்பிட 
ஜவண்டியிருக்கும. அதெனலாஜலஜயே  மதியேம 
சலாப்பிடுதகயில் மலாதல சலாப்பிட ஜவண்டுஜம 
என கூசிக் குசி சலாப்பிட ஜவண்டியிருக்கும.

மில்ஜல உலகமலான தபலாழுதெது.அப்படியேலான 
நலாளனறின இரவு சிப்ட் முடிந்து வீட்டிற்கு 
கிளமபப் ஜபலாகிறஜநரம.நனறலாகயிருந்தெலால் 
இனனும அதர மண  ஜநரஜம இருக்கலலாம. 
எரிந்து தகலாண்டிரு க்கிற பலாய்லரின உள 
அழகுக்கலாட்டிக்தகலாண்டிருந்தெ தீ தசலால் 
ஜபச்சுக்ஜகளலாமல் சட்தடன பலாய்லதர விட்டு 
தவளிதெலாவி வந்து எனதன ஜபலார்த்தி 
எடுத்துவிட்டுச்தசனறுவிடுகிறது.

பலாய்லர்ஒட்டுதமலாத்தெ மில்லின இயேக்கத்திற்கலாய் 
எரி சக்தி தெருகிற  தகலாதிகலன.அததெததெலாடர்ந்து 
குதறயேவிடலாமல் தசய்யே கடதலப் 



தபலாட்டு,விறகுஏதெலாவது ஜபலாட்டுக்தகலாண்ஜட 
இருக்க ஜவண்டும. பலாய்லர் ததெலாடர்ந்து 
எரிவதெற்கும அது தென தகலாதி நிதலதயே 
குறிப்பிட்ட சூட்டிலிருந்து கீழிறஙகலாமல் 
தவத்துக்  தகலாளளவுமலாய்/ 

பலாய்லர்எரியேஎரியே,தகலாதி நிதலக் கூடக் கூட 
கடதல தபலாட்டும, விறகுகளும கலாலியேலாகிக் 
தகலாண்டிருக்க,பலாய்லரினமுனநினறநலான 
இயேந்திரமலாய்ஜவதலதசய்துதகலாண்டிருக்கிஜற
ன. 

தவயிலினகிரகணைஙகளநலானநினறஆஸ்தபஸ்டலா
ஸ்கூதரதெலாண்டி உள எட்டிப்பலார்க்கிறஜநரம.வீடு 
கிளமப இனனும அதர மணஜயே  
உளளது,சக்கிரம ஜபலாய் தககலால் கழுவிவிட்டு 
வந்து விட்டலால் ஜவதல முடிந்தெதும சட்தடன 
கிளமபிரயில்ஜவஜகட்அருஜக இருக் கிற 
டீக்கதடயில் டீ சலாப்பிட்டுவிட்டு 
கிளமபிவிடலலாமஅப்படிஜயே, எனபது நலாம 
இருவருமலாய்  வதரந்து ஜபசி தவத்திருந்தெ 
திட்டம/ 
அததெ அமுலலாக்க சக்கிரம கிளமபுவது ஒனஜற 
இப்ஜபலாதிருக்கிற தெதலயேலாயே கடதம எனகிற 
அவசரத்தில்  ஜவகஜவகமலாய் கடதலப் 



தபலாட்தட பலாய்லர் நிரமப அளளி நிரப்பிவிட்டு 
பலாய்லரின கததெதவ  மூடப்ஜபலாகிற 
ஜநரம/உளளிருந்து பறந்து 
வந்தெதீஎனதனத்தெலாக்கி விட்டு மறுபடியும 
ஜவகஜவகமலாய் உளஜள தசனறு விடுகிறது. 

அப்படிஜயே உதறந்து ஜபலாயும,தககலால்களில் 
இருக்கிற முடிகள கருகிப் ஜபலாயுமலாய் 
அதிர்ச்சியுற்று நினறஜநரத்தில் விஷயேம ஜகளவி 
பட்டு ஓடிவந்து அளளிக்தகலாளகிறீர்கள நீஙகள. 
தெலாய்க்ஜகலாழிதென 
குஞ்தசஅரவதணைத்துக்தகலாளகிறவலாஞ்தசஅந்தெ
அரவதணைப்பில் அந்தெ அரவதனப்புடன  
முதெலலாளியிடம எனதனக்கூட்டிச்தசனற நீஙகள 
எனக்கலாக ஆஸ்பத்திரி தசலவு தகலாடுக்க 
ஜவண்டும என 
முதெலலாளியிடமஜபசுகிறீர்கள
,அவர்அதுஎனதுதெப்புத்தெலானஎனறும,  
இதெற்தகல்லலாம மில் பணைம 
தகலாடுத்ஜதெலா,ஆஸ்பத்திரிக்கு தசலவு தசய்ஜதெலா 
உதெவலாது எனச்தசலானனததெ எதிர்த்து 5 
வருடஙகளலாய் ஜவதல தசய்தெ மில்லிலிருந்து 
தவளிஜயேறி விடுகிறீர்கள/ 
அப்தபலாழுதிலிருந்துஅடுத்தெடுத்தெசில 
தினஙகளில் நம நட்பு ஜவறு மில்லில் ஜவதல 



தசய்வதில் 
ததெலாடர்ந்தெது.அப்புறமலாய்ஜவதலநிமித்தெமலாய் 
நலான ஒருபக்கமும,நீஙகள அஜதெ மில்லிலுமலாயும 
அவரவர் களதுஇருப்தபபதிவுதசய்து தகலாண்ட 
கலாலகட்டத்தில் உஙகளது அருகலாதமயிலிருந்து 
கழண்டுவந்தெ நலான இனறு ஜதெடுகிஜறன 
நீஙகளஎஙகு இருக்கிறீர்கள,எப்படி 
இருக்கிறீர்கள,எனன தசய்து 
தகலாண்டிருக்கிறீர்கள, மில்லில்நமமுடன 
ஜவதலதசய்தெ விதெதவப் தபண் கஙகலாதவ 
திருமணைம தசய்து தகலாண்டீர்களலா எனத் ததெரி 
யேவில்தல. அறிகிற ஆவலுடன நலான/



13.தமழுகுத்துண்டு,,,,,,,

அந்தெஜவதனபினஜனலாக்கிஇழுத்தெவனுக்குஎனன
வயேதுஇருக்குமஎனநிதனக்கிறீர்களஆறுஅல்லது
எழலாம வகுப்புப்படிக்கிறவயேது 
இருக்கலலாம.மலாநிறஜமனியில்தகலாஞ்சம 
பூசினலார்ப்ஜபலாலத்ததெரிந்தெலான.

தகலிதயேமடித்துக்கட்டியிருந்தெலான
.அவனதுதபயேர்கண்ணைன
.எனனதெமபிஇததெல்லலாம உன வயேது தபயேன 
கதளல்லலாமதபரிமுடலாஸீமடீஸேர்ட்டுமலாய்அதல
கிறஜபலாதுநீமட்டும நீ இப்பிடி தகலிதயே 
டப்பலாக்கட்டுக்கட்டிக்தகலாண்டும
,முண்டலாபனியேனஜபலாட்டுக் தகலாண்டும 
தெதலதயே படியேவலாரிக் 
தகலாண்டுதிரிந்தெலாயேலானலால்,,,,,,,உதட நலாகரீகம 
பற்றியே உன வயேததெலாத்தெவர்களின பலார்தவ 
எனனலாவது ?எனநிதனத்தெததெஅவனிடமஜகட்க 
முடியேவில்தல. 

கலாய்கறிக்கதடக் கலாரர் கருப்பசலாமியேண்ணைனின 
ஜவன அது.கருப்பலாசலாமி பலாதறயில் முதளத்தெ 



தசடியேலாய் ஜவர் விட்டவர்.அவருக்கு நிதனவு 
ததெரிந்தெ நலாளிலிருந்து தசக்கிளில் புளி 
வியேலாபலாரம தசய்கிறவர்.சுத்துப்பட்டியில் அவர் 
கலால் படலாதெ ஊர் இல்தல.குமபலலாக நலாலு தெதல 
ததெரிந்தெலால் ஜபலாதும. ”புளி 
வலாஙகதளஜயேலா,புளி”எனகிற ரிதெம மலாறலாதெ குரல் 
அவரிடமிருந்து ஓஙகி ஒலிக்கும.

புளிவியேலாபலாரமபலார்த்தெமூதளதமல்ல,தமல்லக
தடஜபலாட்டுதசலாந்தெஊரில்உட்கலார்ந்தெலால் 
எனன,,,,,,,,?எனஜயேலாசித்தெஜபலாது ஜவறு 
எந்தெக்கட்ஃதபக்கலாரரும தசய்யேலாதெ ஜவதலதயே 
தசய்தெலார். ஒரு  ரூபலாய்க்கு புளி,இரண்டு 
ரூபலாய்க்கு எண்தணைய்,ஐமபது தபசலாவிற்கு 
தபலாரி கடதல, ஐமபது தபசலாவிற்கு 
ஜதெஙகலாய்ச்சில்,,,,எனஇனனுமபிறவுமலாய்ஜசர்த்து 
எளியேவ ர்களுக்கலான இடமலாய் தென கதடதயே 
மலாற்றிக்தகலாண்டலார்.ஜகட்டலால் சிரிப்பலார். 
ஜகட்பவர் ஜதெலாளில் தகதவத்ஜதெலா அல்லது 
ஆழமலாக பலார்த்தெவலாஜறலா/

தநருஙகிப்ஜபலாய்ஜகட்டலால்”அப்படிதகக்கும,
வலாய்க்குமபத்தெலாமஜலஜயேவளந்துட்ஜடன”. ஏங 
வயேசுல நல்ல சலாப்பலாட கண்ணுல பலாக்க நலாலு 
நலாளலாவது ஆகும.வலாரத்துல ஒரு நலா அப்பிடி 



சலாப்புட்டலா அதிசியேம. அதெஇப்பதநதனச்சிப் 
பலாக்குஜறன.இப்பிடி ஜயேவலாரம பண்றதெலால 
எனக்கு ஒண்ணும நட்டமில்ல, லலாபத்துல 
தகலாஞ்சம தகலாதறயும. இல்தல 
னனலாதரலாமபகூடுதெலலாலலாபம தகதடக்கலாது. 
அவ்வளவுதெலான.  அதுனலால இந்தெ மலாதிரி 
ஜேனஙகளுக்கு ஜயேவலாரம தசய்யேலாம இருக்க 
முடியேலாது.நலான தசய்யேதலனனலா இவுஙக ளுக்கு 
ஜவற யேலாரு தசய்வலா?எல்லலாம 
ஐஞ்சுக்கும,பத்துக்குமலா கலாடு கதரனனும, 
தகலாத்தெ ஜவதலனனும பலாக்குற ஜேனஙக/என 
தசலானன கருப்பசலாமி இப்ஜபலாது புதிதெலாய் 
கலாய்கறிக்கதட ஜபலாட்டிருக்கிறலார்.ஜகலாட்டூர் 
ஜபலாகிற வழியில்/ அதென ஜபஜர தரண்டு ரூபலாய்க்
கதட. தரண்டு ரூபலாய்க்கு ஒரு தக கலாய்.நலாம 
தகலாடுகிற ஒவ்தவலாரு இரண்டு ரூபலாய்க்கும ஒரு 
தககலாய் அது தெலான கணைக்கு/அப்படி அவர் கதட 
ஆரமபித்தெ புதிதில் இரண்டு ரூபலாய்க்கு ஜபலாட்ட 
கலாய்கறி இப்ஜபலாது ஆறு  ரூபலாய்.சுற்றியுளள 
ஊர்களில் இருக்கிற கதடகளுக்கு எல்லலாம 
இவர் சரக்கு தெலான. கலாதல ஆறு மணக்கு 
சூடுகட்ட ஆரமபிக்கிற அவரது வியேலாபலாரம 
சுற்றுப்பட்டி  கதடகளுக்கு கலாய்கறி சப்தள 
தசய்வதிலிருந்து உளளூர்க்கலார்களுக்கும, தென 
கதட ஜதெடி வந்து வியேலாபலாரம வலாஙகுகிறவர் 



வதரக்கும நீண்ட 
பட்டியேலலாய்உருதவடுத்துநிற்கும அது தெவிர 
இப்படி சடுதிதகலாளகிற வியேலாபலாரத்ததெ பத்து 
மணக்கு முடித்துக் தகலாண்டு சுற்றி இருக்கிற 
ஊர்களுக்கு கலாய்கறி வியேலாபரத்திற்கு ஜபலாய் 
விடுவலார். அதுமட்டுமில்தல சலாத்தூரிலிருக்கிற 
ஒரு அரசுப்பளளியின ஹெலாஸ்டலுக்கு கலாய்கறி 
சப்தள இவர்தெலான.

இவர்தகலாடுக்கிறகலாய்கறிக்குஉடஜனபணைம 
கிதடக்கலாது.மலாதெம ஒரு முதற தசக்கலாகக் 
தகலாடுத்து விடுவலார்கள. 
கண்ணைனினஅப்பலாமருதெண்ணைனும
,கருப்பசலாமியேண்ணைனும ஒனறலாகப் 
படித்தெவர்கள. ஒனறலாம 
வகுப்பிலிருந்துஆறலாமவகுப்புவதர
.அதெற்கப்புறமலாய்  வசதிகலாணைலாமல் 
மருதெண்ணைனின படிப்தப ஆறலாம வகுப்ஜபலாடு 
நிறுத்திவிட்டலார்கள. வசதிஎனபது ஒரு புறம 
இருக்க தெஙகளது ததெலாழிதலத் ததெலாடர்ஆள 
ஒருவர் ஜவண்டும என மருதெண்ணைனின தகயில் 
ரமபத்ததெயும, இதழப்புளிதயேயும  
தகலாடுத்துவிட்டலார் அவரது அப்பலா/



மருதெண்ணைன படிப்தப நிறுத்தியே மறுவருடம 
கருப்பசலாமியேண்ணைனும ஏழலாம வகுப்புடன 
வியேலாபலாரத்திற்கு தெலாவிவிட்டலார்.அனறிலிருந்து 
இனறுவதர உதழப்பின நுனி பிடித்து,தகயூனறி
எழுந்து,சுவர் பிடித்து நடந்து,தெட்டுத்தெடுமலாறி 
விழுந்து எழுந்து நடந்து தெவழ்ந்ஜதெறி 
வந்தெவர்கள.இனறு அந்தெ ஊரின ஜபசப்படுகிற 
அதடயேலாள மனிதெர்களில் ஒருவர்களலாய் 
ஆகிப்ஜபலானலார்கள.
சலாரதெலாக்கலாவினகல்யேலாணைவீடுஅது
.ஒருவலாரமலாய்புதுக்கதளபூண்டிருக்கிறவீட்டின
முன தெலான 
கருப்பசலாமியேண்ணைனினகலாய்கறிஜலலாட்ஜவனநி
னறிருந்தெது.கருப்பசலாமியேண்ணைனுக்கு சலாரதெலாக்கலா 
கழுத்ததெ நீட்டியிருந்தெலால் 
கருப்பசலாமியேண்ணைனஇப்ஜபலாது சலாரதெக்கலா 
வீட்டின முன ஜபலாய் நினறிருக்க மலாட்டலார்.

ஊதெலாப்தபயிண்ட் அடித்தெ வீடு. நலாடலாக்கமலார் 
ததெருதெலாண்டி,தரட்டியேலார் ததெரு நுதழயும 
முனபலாக இதடயிலலாக இருந்தெ ஆசலாரிமலார் 
ததெருதவ ஒட்டியிருந்தெ வீடு. உதெலாக்கலர் 
வண்ணைம மினனியே வீட்டின 
மலாடியிலிருந்துமுல்தலபூக்தகலாடிகலாய்த்துத் 
ததெலாஙகும சரம சரமலாய்/ 



வரிதசயேலாக தவக்கப்பட்டிருந்தெ ததெலாட்டிகளில் 
ரகத்திற்கு ஒரு தசடியேலாகவும, கனறு களலாகவும/ 
பலார்க்கநனறலாக இருக்கும,அது ஜபலால வீடும 
பளிச்தசன சுத்தெப்பட்டு 
துதடத்துதவக்கப்பட்டது 
ஜபலாலஜவஎந்ஜநரமும
/சலாரதெலாக்கலாவுக்குமகருப்பசலாமியேண்ணைனுக்கு 
வலாக்கப்படஜவண்டும எனகிற எண்ணைம மனம 
முழுக்க மத்தெலாப்பூவலாய் மலர்ந்திருத்திருந்தெது. 
கருப்பசலாமியேண்னனுக்கும 
அப்படிஜயேஆகியிருந்தெது. 

ஒல்லியேலாய்,மலாநிறத்தில் நடுவலாந்திர உயேரத்தில் 
பளிச்தசன துதடத்து தவத்தெது ஜபலாலிருக்கிற 
சலாரதெலாக்கதவபலார்க்கிறதபலாழுததெல்லலாமமனமக
ளிதகலாளளலாமல் இருந்தெ தில்தல. 
சலாரதெலாக்கதவப்பலார்க்கதவனஜற 
கருப்பசலாமியேண்ணைன வமபலாக ஏதெலாவது ஒரு 
ஜவதல தவத்துக்தகலாண்டு ஜபலாவலார். 
கல்யேலாணைம முடித்து,குடுமபம நடத்தி பிளதள 
குட்டிக ளுடன நடமலாடித்திரிவலார் 
மனதிற்குளளலாக/



அவர் மனம முழுக்க இப்பிடி எனறலால் 
சலாரதெலாக்கலாவின மனது ஜலசலாய் 
இல்தல.கருப்பலாசலாகியேண்ணைன 
அந்தெததெருப்பக்கமவருகிறமலாதிரிததெரிகிற 
நலாட்களில்  வீட்டு முன கலர் ஜகலாலம 
மினனும.தஜே ஒற்தறயிலிருந்து தரட்தடயேலாய் 
மலாறும. எதெற்தகனத் ததெரியேலாமஜலஜயே 
அந்தெத்ததெருவில் நலாதலந்து 
முதறகுறுக்குதநடுக்கலாக  நடப்பலாள. 
கதடக்குப்ஜபலாக வந்து விட்டு கதடக்குப் 
ஜபலாகலாமஜல ஜயேயேலார்வீட்டின முன பலாகவலாவது 
நினறு ஜபசிக்தகலாண்டிருப்பலாள.வீட்டு வலாசலில் 
நினறு தகலாண்டு நனறலாக இருக்கிற தெதலதயே 
உதளத்துவிட்டுவிட்டு ஜேதடபினனிக் 
தகலாளவலாள.

 
டீ
.வியில்சப்தெமலாகபலாடல்தவத்துக்ஜகட்பலாள
.கருப்பசலாமியேண்னனினகதடக்குப் ஜபலாய் அவர் 
தகயேலால் ஏதெலாவது ஒரு சலாமலான வலாஙகி வருவலாள.
தபருமபலாலுமலாய் அப்படி அவள வலாஙகுகிற 
சரக்கு,,(?/)ஜதென மிட்டலாயேலாகஜவ இருக்கும.



சலாரதெலாக்கலாவின அப்பலாவிற்கு இது 
ஜேலாதட
,மலாதடயேலாகக்கூடஅல்லலாமல்ஜநரடியேலாகஜவ 
ததெரியே அவர் 
கருப்பசலாமியேண்ணைனிடமஜபலாய்ஜபசிவிட்டுவந்
துவிட்டலார்.ஜவணைலாமமலாப்ளஇது வீண் 
ஆச,விட்டுருஙக, ஒஙக குடுமபம ஒரு 
தமலான,எஙக குடுமபம ஒருதமலான,, எப்பிடி 
ஒட்ட வச்சலாலும ஒட்டலாது.,,,,,,,,,,,,,,,என நீளமலாக 
ஜபசிவிட்டு வந்து விட்டலார்.அனறு அந்தெ 
நிதனப்தப தகவிட்டவர்தெலான.  
மஞ்சள,பச்தச,பிஙக் என பலவர்ணைஙகளில் 
கலாணைப்பட்டவீடுகளின முன கலாட்சிப் பட்ட 
ஜகலாலஙகள அழிந்தும, அழியேலாமலும/ 
தவளதளமலாவும,கலர்மலாவுமலாய்கலாட்சிப்பட்ட  
ஜகலாலஙகள கலாட்சிப்பட்ட வீதி சிமிண்ட் 
பூசப்பட்டிருந்தெ தெதரயேலாய் இருந்தெதெலாக/ 

தமயின ஜரலாட்டின இடது புறம வலாசல் தவத்தெது
ஜபலால் இருக்கிற ததெருவில் நுதழந்து 
நூல்ப்பிடித்துச் தசனறலால் அப்படிஜயே 
கடந்து,நடந்து வந்து இந்தெப்பக்கமலாய் இருக்கிற 
தமயின ஜரலாட்டில் 
ஏறிக்தகலாளளலலாம



.ஊரினஆரமபத்தில்நுதழந்துகதடசியில் தவளி 
ஜயேறுவது ஜபலால/
தசக்கிளகள, மற்றும இருசக்கர வலாகனஙகள 
மற்றும பலாதெசலாரிகள மட்டுஜம நுதழந்து 
தவளிஜயேறுவதெற்கு வசதியுளள வீதி அது.அதில் 
ஜபலாய் எப்பிடி இந்தெ ஜவதன நுதழத்தெலார்கள 
எனத்ததெரியேவில்தல.  

ததெருவின முதனயிலிருந்து பினஜனலாக்கி முழு 
உந்து விதசயுடன ஏறியே வண்டிதயே 
பினஜனலாக்கி ததெலாட்டு இழுத்தெ 
சிறுவதனப்பலார்த்து ஊதெலாக்கலர் பூசியே 
வீட்டிலிருந்து தவளிஜயே வந்தெ  சலாரதெலாக்கலா 
தசதகயில் தசலால்கிறலாள கவனம என/

ஜவனில் முனனலால் அமர்ந்து 
ஸ்டியேரிஙபிடித்துக்தகலாண்டிருந்தெகருப்பசலாமியே
ண்ணைன ஜவதன பினஜனலாக்கி 
நகர்த்திக்தகலாண்டிருந்தெவரலாய்/



     14. பூப்பததெல்லலாம,,,,,

பத்தில் ஐந்து உதிர்ந்துவிடும 
ஜபலாலிருக்கிறஜதெ/உதிர்தவனறலால் உதிர்வு 
அப்படிதயேலாரு உதிர்வு .பட்டுக்கமபளம 
ஜபலார்த்தியேது ஜபலாலல்ல,தவளதளயேலாய் 
ஜபலார்தவ ஜபலார்த்தியே மலாதிரி.

ஒனறு,இரண்டு,மூனறு மரஙகளிருந்து 
உதிர்பதவ இவ்வளவலா?பலார்க்கவும ,ஜகட்கவும 
ஆச்சரியேமலாய் இருக்கிறது.ஓரு ஜவதள 
இதவதயேல்லலாம உதிரலாமல் 
பூப்பதவதயேல்லலாம கலாய்க்குமலானலால் தெலாஙகுமலா 
மரம?எனகிற ஜகளவிதயேயும உட்படுத்திச் 
தசல்கிறது .மரம பலார்க்கும ஜபலாதும, அது 
நிதலத்து நிற்கிற தெதர பலார்க்கிற ஜபலாதுமலாய்.

மஞ்சளும அது ஒரு நிறமுமலாய் தகஜகலார்த்து சிறு 
கற்களும,தபருஙகற்களுமலாய் கலாட்சிப் படுகிற 
மண் பரப்பின மீது வீட்டின பினபக்க மற்றும 
பக்கவலாட்டினதகலால்தல கலாட்சிப் பட்டு 
ததெரிகிறது.



ஜவப்பமரஙகள மூனறு,பனனீர் மரஙகள 
இரண்டு,புஙக மரம ஒனறு என வதகக் தகலான 
--றலாய் நினற மரஙகள உதிர்கிற 
இதலகதளஅனறலாடமகூட்டி அளளுதகயில் 
ஜதெலானுகிற ஜயேலாசதனயுடன இப்ஜபலாது 
ஜவப்பமரம ஒனதற 
தவட்டிவிடலலாமஎனபதுமதகஜகலார்த்துக் 
தகலாண்டதெலாய்/

வீட்டின தகலாளதளதவளியில்தென ஆகுருதி 
கலாட்டி,உடல் பருத்து நிற்கிற மரமலாய் அது. 
மிகவுமபருத்து விடவில்தல.அதெற்கலாக 
அப்படியில்தலஎனவுமலாய்தசலால்லிவிட 
முடியேலாது. ஜநரலாகவும,சரலாகவும ஒரு   குறிப்பிட்ட
உயேரம வதர பருத்து வளர்கிற ஜவப்பமரம நல்ல
விதல ஜபலாகும எனபலார்கள. ஏறக்குதறயே  அந்தெ 
மரத்ததெ பலார்க்கிற கணைஙகளிதலல்லலாம 
அப்படித் ஜதெலாணைலாமல் இல்தல 
இவனுளளலாக/ஆனலாலும அவசரமலாக 
தவட்டஜவண்டியே ஜதெதவ எனன 
இருக்கிறது.எனபததெ ஆரலாய்ந்தெ கணைஙகளில் 
மரமபருத்துஜபலாகும ஜபலாது  அதென ஜவர்கள 
வீட்டின அஸ்திவலாரத்தில் நுதழந்து விட 
வலாய்ப்பிருக்கிறது. எனஜவ,,,,,,,/ என முடியேலாதெ 
முற்றுப்புளளியேலாய் 



இவனுமஇவனதுமதனவியுமஜபசிதகலாண்ட 
நலாட்களின இரண்டு கலாதலயின சூர்யே 
அஸ்தெமனம கழித்து மரம தவட்டுபவர் ஒருவர் 
வந்தெலார். டீக்கதடக்கலாரர் தசலால்லி விட்டலார் என/

ஜபசினலார்கள இருவரும.அவர் வந்தெ ஜவதள ஒரு
பதிஜனலாரு மண இருக்கலலாம.கலாதல ஜவதள 
விதட தபற்று 
மதியேத்ததெவரஜவற்கதெயேலாரலாய்இருந்தெ 
ஜநரம.அந்தெஜநரஜம அவரது  ஜபச்சில் சலாரலாயே 
வலாதட வீசியேது.”இனதனக்கு ஞலாயித்துக் 
கிழதம சலார்.தபலாழுது ஜபலாகமலா நலான 
குடிக்கிறதில்தல .எனனஜமலா ஒடமபு 
வலிக்குஆத்தெமலாட்டலாமத்தெலானஇப்பிடி, வீட்ல  
ஜகலாழி  தவந்துக்கிட்டு இருக்கு சலார்.ஜபலாய் 
சலாப்புட்டு படுத்தெலாத்தெலான அடுத்தெவலாரம ஓட 
முடியும .தபலாழப்பு அப்பிடி.நலாயில பலாதி எஙக 
ஓட்டம பத்துக்கிடுஙக”எனறலார்.

அவரது ஜபச்சில் கயேத்தெலாறு பக்க பலாதஷயின 
வலாதடவீசியேது, “டீக்கதடக்கலாரரு எனக்கு  
மலாமந்தெலான, எஙக தெஙகச்சியேதெலான 
கட்டீருக்கலாரு,வந்துட்ஜடலாமதபலாழப்புஜதெடிஒரு 
முப்பது வருசத்துக்கு முனனலாடி. 
ஊருலஒண்ணுமதநதலதகலாண்டதபலாழப்பலாத்



ததெரியேல, மனசக் கழக்கிட்டுவந்துட்ஜடலாம, 
தபலாழக்கணுமில்ல சலார்.வந்தெ தயேடத்துல அவரு 
வீட்டலாளகளும நலாஙகளும தரலாமப  தநருக்க 
மலாயிட்ஜடலாம.  
இத்தெதனக்குமதசலாந்தெஊர்லசண்தடக் ஜகலாழி 
மலாதிரிதவடச்சிகிட்டு திரிஞ்ஜசலாம நலாஙக 
தரண்டு குடுமபமும,தரண்டு வீட்டு தபரியேலாள 
களும பலாத்தெ பலார்வ அது.கஞ்சிக்கு 
இல்தலனனலாலும தவரலாக்க்கியேமஙகுறஜபர்ல 
அவுஙக ஜபலாட்டுக்கிட்ட சண்ட கட புடிச்ச 
ஜவத்தும இனனும, இனனுமலானதநறஞ்சுஜபலான
தகட்டி தெட்டிப்ஜபலான பழக்க வழக்கஙக,,,,, 
எல்லலாம எஙகள தரலாமபவும தூரமலாக்கி 
வச்சிருச்சி. முணுக்குனனுறதுக்குளள 
சண்டதெலான, ஜபலாலீஸ்ஸ்ஜடசந்தெலானனு  
இருந்தெவுஙக இஙக வந்தெ ஒடஜன சுத்தெமலா மலாரிப் 
ஜபலாஜனலாம” 

”இத்துப்ஜபலான மனுசஙக,இத்துப்ஜபலான 
தபலாழப்புஅவுஙகளது,அவுஙகளஎனன தசஞ்சலா 
லும ஜகக்க ஆளு தகதடயேலாதுனனு நலாஙக இஙக 
தபலாழப்பு ஜதெடி வந்தெ புதுசுல ஒரு சளதெலாரி நலாயி 
ஏஙமச்சலான 
வீட்டுக்குளளபுகுந்துட்டலான
.அனதனக்குஅரிவலாள தூக்கிட்டு  நலாந்தெலான 



அவன தவரட்டுஜனன.மறு நலா விடிஞ்சு 
எந்திரிச்சுவீட்டவிட்டுதவளியே வரயில ஏங 
மச்சலான வீட்டு வலாசல்ல நலாலு ஜபஜரலாட 
நிக்கிறலாரு. எனனலானனு ஜகட்டதுதெலான தெலாமதெம.

படக்குனனுகண்ணுலதெண்ணவடிச்சிட்டுஎஙதக
யேப்புடிச்சிக்கிட்டலாரு. அப்புறம  தபரியேலாளக 
ஜபசி முடிச்சலாஙக.ஏங தெஙகச்சியே அவரும,அவரு 
தெஙகச்சியே நலானுமலா கட்டிக் 
கிட்ஜடலாம.குண்டலாமமலாத்து சமபந்தெம. 
நல்லலாத்தெலான இருக்ஜகலாமதரண்டு குடுமபமும/ 
இப்ப ஏஙமூத்தெ தபயேன பத்தெலாவது 
படிக்கிறலான,சினனப்தபலாண்ணுஎட்டலாவது 
படிக்கிறலா, அவருக்கும இஜதெ வயேசுல தரண்டு 
தபலாண்ணு நிக்குறலாஙக/  சினனவபடிக்கிறலா, 
ஜபலான வருசஜம தபரியே வபடிப்ப 
நிறுத்திட்டலாரு.நலாஙக,,,,,, 
ஆளகதெலான,ஒஙகளுக்குத்ததெரியுமனனு  
தநதனக்கிஜறன” எனச் தசலானனவதர 
ஏறிட்டஜபலாது கருத்துஜமனிவலாடிஒட்டித் 
ததெரிந்தெலார். தக,கலால்கள தமலிந்தும, விதரத்தும 
நரமபுகள புதடத்து ததெரிந்துமலாய்/

கட்டம ஜபலாட்ட தகலிதயே 
மடித்துக்கட்டியிருந்தெலார், தவளதளச்சட்தட 



அழுக்கும, ஆங கலாஙஜக கதர 
படிந்துமலாய்/அப்தபலாழுதுதெலான தெதலக்கு 
குளித்துவிட்டு வந்திருப்பலார் ஜபலாலும,முடிகள 
சிலுமபிக் தகலாண்டு நட்டுக்தகலாண்டு ததெரிந்தெது. 
அவர் நீட்டியே தகயிலி ருந்தெ முடிகள வியேர்தவ 
பூத்து ததெரிந்தெதெலாய்/தகயில் 
நிதறந்துததெரிந்தெமுடிகளின ஜமஜல வர்ணைம 
கலாட்டியே வியேர்தவத் துளி தவயில் பட்டு 
மினனியேது. அவர் தககலாட்டி ஜபசியே 
திதசயிலிருந்து பச்தச கலாட்டி சிரித்தெ ஒற்தற 
மரத்ததெ மட்டுஜம தவட்டுவதுநல்லதெல்ல, மற்ற 
இந்தெ இரண்தடயும கூட தவட்டி விட்டு புதிதெலாக
ஜவறு கனறு தவயுஙகள.நீஙகள தசலால்கிற 
ஒற்தற மரம தெவிர்த்து இது எதுவும ஜதெறலாது 
ஜபலாலிக்கிறது,நலாஙகள மூனறு ஜபர் வருஜவலாம 
தவட்டுவதெற்கு,தவட்டி விறகலாகி தகலாடுத்து 
விட்டுப்ஜபலாய் விடுகிஜறலாம. அதெற்கு இவ்வளவு 
ஆகும கூலி என அவர் தசலானனதெற்கும,இவன 
இல்தலயில்தல. எனக்கு நீஙகள விறகலாக 
தவட்டிதயேல்லலாம தெர ஜவண்டலாம. தவட்டியே 
மரத்ததெ நீஙகஜள விதல ஜபசி எடுத்துக் 
தகலாளளுஙகள, அதெற்கு விதலயேலாய் 
எவ்வளவுதகலாடுப்பீர்கள எனற தெலாவலாவில் 
முடிந்து ஜபலானது.நிதலயேற்ற ஜபச்சலாய் அனறு 
முடிந்து ஜபலான மரம தவட்தட பற்றி 



திருமபத்திருமப நதலந்து முதற ஜகட்டு 
வந்துவிட்டலார்மரம தவட்டுபவர், இவன தெலான  
இருக்கட்டும பலார்த்துக்தகலாளளலலாம என விட்டு 
விட்டலான. அவரிடமஜவறு ஜவறலாக 
சலாக்குதசலால்லியேவனலாய்/ 

சரியேலாகப் பலார்க்கப் ஜபலானலால் அந்தெ மரம மண் 
பிளந்து துளிர்த்து வளர்ந்து இதலயும, 
கிதளயுமலாய் நினற நலாட்களிலிருந்து இனறு 
வதர அவன அதென அருகலாதமயிஜலஜயேலா 
அல்லது சற்றுத் தெளளிஜயேலா நினறுதெலான 
பல்விளக்கி இருக்கிறலான தபருமபலாலலான 
நலாட்களில்/ 
பலாத்ரூமின பினபக்கக் கதெதவ 
திறந்தெலால்ததெனபடுகிறஜவப்பமரமசுமந்து நினற 
தெதர வீட்டின பினபக்க 
தகலால்தலதவளியேலாய்கலாட்சியேளிக்கிறது. 

முளமரஙகளின நடுவில் ஊனப்பட்டிருந்தெ  
வீட்தட  தெனியேலாக வீடலாக கலாட்சிப்படுத்திக் 
கலாட்ட 
இவனஎடுத்துக்தகலாண்டமுயேற்சிகளில்முளமரங
கதளதவட்டுவஜதெ முக்கியேமலாயும 
முதெனதமயேலாயும  பட்டது.இடம வலாஙகும 
ஜபலாஜதெ இடத்ததெ மூடி மதறத்திருந்தெ 



முளமரஙகதள  பிளந்து வந்துதெலான இடம 
பலார்த்தெலார்கள. தெரகர்,இவனமற்றுமஇவனது 
மதனவி, பிளதளகள இருவருமலாய் கலால் பதித்தெ 
இடம  பிடித்துப்ஜபலாக விதலதயேக்ஜகளுஙகள 
ஓருநலாட்களில் அட்வலானஸ் ஜபலாட்டு விடலலாம 
எனற முடிதவஅஙஜகஜயேமுள மரஙகளுக்கு  
நடுவலாக எடுத்துவிட்டலார்கள.தெவிர 
இமமலாதிரியேலான  இடத்ததெ வலாஙகினலால் 
விதலயும சற்று குதறத்து வலாஙகலலாம எனகிற 
உள மன எண்ணைம  ஒரு பக்கம.அனஜற முடிவு 
பண்ணனலான. 

தெச்சுபண்ணுவதெற்கு முனபலாக இடத்ததெ சுத்தெம 
தசய்யே ஜவண்டும,தென இடம மட்டுஜம 
சுத்தெப்பட்டலால் ஜபலாதுமலானது என அனறு எடுத்தெ
முடிவில் சிறிஜதெ மலாற்றம பண்ண தென 
இடத்திற்கு அருஜக இருக்கிற இடத்ததெயும 
சுத்தெம தசய்தெலால் ஜதெவலலாம எனகிற முன 
வதரதவ  முன தமலாழிந்து தகலாண்டலான இடம 
தெச்சுப்பண்ணயே நலாளனறில்/

அனறு தகயில் எடுத்தெ அரிவலாளதெலான வீடுகட்டி 
முடிக்குமவதரகீஜழதவக்க மனமினறி 
தவட்டிக் தகலாண்டி ருந்தெலான,வீடு கட்டியே 
இடம,அததெஒட்டிஉளள சிறியே தவளி, எனபது  



மலாறி வீடு கட்டப்பட்டுக் தகலாண்டிருந்தெ இடம 
அததெ ஒட்டியும,எதிர்த்தெலாற்ப்ஜபலால் இருக் கிற 
தவளியும தவட்டுவது எனகிற எண்ணைத்துடன 
தவட்ட ஆரமபித்தெலான.அப்படி 
சுத்தெப்படுத்தெப்பட்ட தவளியில் கட்டபட்ட 
வீட்டின சரித்திரம இனஜறலாடு பத்து வருடஙகள 
எனபதெலாய்/ 

பச்தசயும ,மஞ்சளும அடர் 
ப்ரவ்னும,நீலமும,தமரூனும 
இனனும,இனனுமலாய் பிற நிறங கதள சுமந்து 
தகலாண்டிருக்கிற வீடுகதள கலாணை ஜநர்கிற 
சமயேஙகளில் நம வீட்டிற்கும இப்படித்தெலான 
தபயிண்ட் அடிக்க ஜவண்டும என மிகவும 
பிரயேலாதசப்பட்டிருக்கிறலான. ஆனலால் வீடு கட்டி 
முடிந்த்தும இப்ஜபலாததெக்கு  தபயிண்ட் அடிக்க 
ஜவண்டலாம,தவலாயிட் சிமிண்ட் மட்டுமப் பூசி 
தகலாளளுஙகள 
ஜபலாதும
,ஒருவருடமகழித்துப்பலார்த்துக்தகலாளளலலாம  
எனறலார் வீட்தட கட்டியேரலாசுதகலாத்தெனலார்.

வீட்டிற்குதெச்சுபண்ணயேதிலிருந்து ,அஸ்திவலாரம 
ஜதெலாண்டியேநலாளதுவதரரலாசுக் தகலாத்தெ னலார் யேலார் 
எனத் ததெரியேலாது.அவதர மனதெலாலும கூட 



நிதனத்தெதில்தல.இவனது மனதில் உதித்து 
முடிவு பண்ணயே ததெல்லலாம  
ஜவதறலாருவர்
,கட்டிடக்கலாண்ட்ரலாக்டர்,தசசௌகரியேமலாக 
ஜவதலதயேமுடித்துத்தெருகிஜறனஎனச்தசலால்லிந
மபிக்தககலாட்டி ஜபசியேவர். நிலத்ததெ 
தகலாடுத்தெலால் ஜபலாதும வீட்தடக்கட்டி சலாவிதயே 
தகயில் தகலாடுத்து விடுவலார்,நலாம எதுவும 
பலார்த்துக்தகலாளள ஜவண்டியேதில்தலஎன நமபிக் 
தகலாடுத்தெலான. கல்லும மண்ணுமலாய் 
நிதலதகலாண்டிருக்கிறகரிசல்பூமியில் 
தசஙகலும,  சிதமண்டுமலாய் புதிதெலாக வீதடலானறு 
நிதலதகலாண்டு எழுந்து நிற்பததெ கலாண்தகயில் 
பட்டகஷ்டமும,அதடந்தெ ஜவதெதனயும 
கண்கலாணைலாமல்ஜபலாய்விடும.ஜபஙகில்தவத்தெ 
மதனவியின  நதககதலதயேல்லலாம கூட 
மீட்டுவது இரண்டலாம பட்சமலாகித்ததெரியும.

நண்பர்களும,ஜதெலாழர்களும,உறவினர்களும 
பண்ணயே உதெவியும தசய்தெ நற்தசயேலும 
நல்லதெலாகிப்படம கலாண்பிக்கும.மனது சந்ஜதெலா 
ஷிக்க  பலால் கலாய்ச்சிபுது வீட்டுக்கு குடி 
வருதகயில் எல்லலாமுமலாய் தககூடிவந்தெ 
நிமமதியும திருப்தியுமலாய் இருக்கலலாம எனகிற 
நிதனப்பின ஜவரிலும  நமபிக்தகயிலும 



ஆசுவலாசத்திலும ஊற்றியே 
தவந்நீரலாய்வீட்டுஜவதலகளமுமபரமலாகநடந்து 
தகலாண்டிருந்தெ நலாளில் கலாண்ட்ரலாக்டர் 
ஜகலாணைக்கலப்தப சலாத்தி விட முன வந்து 
உருத்தெரித்தெவர்தெலான ரலாசுதகலாத்தெனலார்.

பக்கத்து ததெருவில் ஒரு நடந்து தகலாண்டிருந்தெ 
புது வீட்டு ஜவதலயில் இருந்து தெனதன 
பிய்த்துக் 
தகலாண்டுவந்தெவர்
.நலானஅஙகுஇல்தலதயேனறலாலுமநஷ்டமில்தல 
அவர்களுக்கு, அஙகு கிடக்கிறலார்கள ஜவதல 
தசய்யே ஆட்கள நிதறந்து ஜபலாய்.ஆனலால்இஙகு 
நிதலதம அப்படியில்தல என இப்ஜபலாது 
நீஙகள கட்டிக்தகலாண்டிருக்கிற வீட்டில் 
ஜவதலபலார்க்கிற மட்டக்தகலாத்தெனலார் தபயேன 
வந்து தசலானனலான, மனது ஜகட்கவில்தல,வந்து 
விட்ஜடன, எனக்கும ஒரு ஆதச.நலானலாக என கீழ் 
ஆள தவத்து ஒரு வீட்தடகட்டிமுடித்துப் பலார்க்க
ஜவண்டும என,அனுமதிப்பீர்களலா.என அவர் 
ஜகட்ட நலாளிலிருந்து வீட்டினசலாவி இவனது  
தகக்கு வரும வதர அவர்தெலான 
தெதலதமக்தகலாத்தெனலார்.



அவர் அப்படிதயேலானறும ஜவதலயில் 
முற்றுமலாக கற்றுத்ததெளிந்தெவரில்தல.ஆனலாலும 
தகயும வலாயும சுத்தெம .அவர்குடியிருக்கிற N G 
O கலாலனியிலிருந்துதுருப்பிடித்தெ தசக்கிள 
ஒனறில் தெலான வருவலார். இத்துப்ஜபலான 
தசக்கிளஅது.முக்கலால்வலாசிநலாளஅந்தெ 
தசக்கிதள இவர்தெலான சுமந்து தசல்வலார். இவர் 
நிதனத்தெதெற்கு மலாறலாக நடந்தெ நிகழ்வலாய் 
தசலால்வலார்கள  அததெ. அவரும இமமலாதிரியேலான 
ஜகலிப் ஜபச்சுக்களுக்குசிரித்துக்தகலாளவலார்,  
தெதலதம தகலாத்தெனலார் எனகிற எந்தெ ஒரு சிறு 
பந்தெலாவும இருந்தெ தில்தல.எந்தெ ஒரு ஜகலாபமும 
பட்டதில்தல, ஒஜர ஒரு முதற அந்தெ தசலால் 
உதடத்து  ஜகலாபப் பட்டு  விட்டலார், அதெலாஜன 
மனிதென எனறலால் ஜகலாபப்படஜவண்டுஜம?
கஜணைஷனின கலாலவலாசலில் சுண்ணைலாமபு வலாஙக 
ஜவண்டும எனகிற அவரது தசலால்தல மீறி 
சுண்ணைலாமபுக்கலார ஜசட்டிடம வலாஙகியே மறு நலாள 
மிகவும ஜகலாபப்பட்டு விட்டலார்.இரண்டு 
நலாளஜபசக்கூடஇல்தல,உடன ஜவதல பலார்க்கிற
தபயேனகள மூலமதெலான 
எல்லலாமபுறலாவிடுதூதெலாகஇருந்தெது
.மிகவுமசஙகடமலாகக் கூடப் ஜபலாய் விட்டது. 
இரண்டலாமநலாள மலாதல வீட்டிற்கு வந்தெலான 
மட்டக்தகலாத்தெனலார் ஒருவன, 



சலார்அவர்மனதில்ஒனறும 
தவத்துக்தகலாண்டுஜகலாபப்படவில்தல.அவர் 
தசலானன இடத்திலிருந்து சரக்கு வந்திருந்தெலால் 
ஜவதல தகலாஞ்சமநனறலாகஇருக்குமஎன 
நிதனத்து  தெலான அப்படி நடந்து தகலாண்டலார் 
எனறலான.மறு நலாள அவர் ஜவதலக்கு வருவதெற்கு
முனபலாக இரஜவலாடு இரவலாக அவர் தசலானன 
கலால வலாசலிஜலஜயே சுண்ணைலாமபு வலாஙகி 
அஙகிருந்ஜதெ ஆட்கதள ஜவதலக்கு ஜபசி கூட்டி 
வந்து குதழத்துப் ஜபலாட்டு விட்டலான 
சுண்ணைலாமதப.சந்ஜதெலாஷப்பட்டுப்ஜபலானலார் மறு 
நலாள ஜவதலக்கு வந்தெவர்.மனிதெ மனம புரிந்தெ
,மனிதெர் என ரலாசுக் தகலாத்தெனலார் தசலானனதெலாகக் 
ஜகளவி.

அப்ஜபலாததெல்லலாமஇப்ஜபலாதுமலாதிரிஇல்தல.
தகலாத்தெனலார்,சித்தெலாள வீடு,அவர்களதுவீட்டுப் 
பிளதளகள எனறலாஜல தெனியேலாய் 
அதடயேலாளப்பட்டு ததெரிந்தெ கலாலம அது. 
அதிலிருந்து சற்று வித்தியேலாசப்பட்டு தென 
குடுமபத்ததெ தவத்திருந்தெவர்.தெண்ண தவண்ண
எனகிற பழக்கத்திலிருந்து தெனதன விடுவித்துக் 
தகலாண்டவர். அப்படிஜயே இருந்தெலாலும அது 
தெப்பில்தல எனகிற கருத்துக் தகலாண்டவர்.உடல் 
அலுப்புக்கலாக வலாரத்தில் ஒரு நலாள 



குடிக்கிறலார்கள தெப்பில்தல அது ஆனலால் அஜதெ 
ஜவதலயேலாக திரியும ஜபலாதுதெலான தெப்பலாகிப் 
ஜபலாகிறது எனபலார்.அந்தெஜபச்சும ததெளிவுஜம 
அவதர அத்ததெலாழிலில் தெக்க தவத்திருந்தெது 
எனலலாம.கரண்டிதயேப்பிடித்து ஒரு 
சினனசுழட்டுசுழட்டினலாஜல வீட்டின  சிதமண்ட்
பூசப்பட்டிருக்கிற சுவரில் சிரிக்கிற டிதசன 
அவரது தகஜநர்த்திதயே அறிவித்தெ நலாட்களின 
நகர்வுகளில் தெலான  அவனதுவீட்டு 
ஜவதலகதளப்பலார்த்து வந்தெ 
ரலாசுக்தகலாத்தெனலார்தெலான ஒருநலாள ஜவதலக்கு 
வருதகயில் அரிவலாதளதகலாண்டு வந்து 
தகலாடுத்தெலார்.இது நல்லலாயிருக்கும.தவட்டுஙக 
என/

“தமலாட்ட அரிவலாள வச்சிகிட்டு நீஙக இப்பிடி 
தலலாட்டு,தலலாட்டுனு தவட்டிகிடுதிரியிரதெ 
பலாக்கும ஜபலாது தரலாமப பலாவமலா இருக்கு சலார். 
இது ஏங வீட்டமமலா வச்சிருந்தெ அருவலாளு/ 
அவளும ஒஙகள ஜபலாலதெலான, வீட்ட சுத்தி 
எதுவும தமலாளச்சி இருக்ககூடலாதுனனு 
பலார்ப்பலா.நலாஙக குடியிருக்குற ஏரியேலாவுல எஙக 
வீடு தகலாஞ்சம தெளளி இருக்கும.அவுட்டர் 
மலாதிரினனு வச்சிக்கஙகஜளன.வலாடக வீடுதெலான. 
தகலாறஞ்ச வலாடக,அவ ஜவதலக்கு ப்ஜபலாற 



சமபளமும ஏங சமபளமும குடுமபம நிக்கலாம 
ஓடஉதெவிபண்ணுச்சி.சுண்னலாமபுக் 
கலாலவலாசல்லஜவலதசஞ்சலா.ஏஜதெலாஜபர்ததெரியேலாதெ  
ஜநலாயி  அவள தகலாண்டு ஜபலாயிருச்சி,. படுத்தெ 
படுக்தகயேலா ஒரு மலாசமதகசௌவர்தமண்ட 
ஆஸ்பத்திரி தபட்ல தகடந்தெலா,எந்தெ 
தவத்தியேமும அவ ஜநலாயே சரி பண்ணைல. ஜபலாயிச் 
ஜசந்துட்டலா. ஒத்தெப் தபலாமபளப்புளளயே தகயில 
குடுத்துட்டு,

”அவ இப்ப பத்தெலாவது படிக்கிறலா?அவ எட்டலாம 
வகுப்பு படிக்கும ஜபலாது ஏங வீட்டமமலா 
தயேறந்து ஜபலானலா, தசலாந்தெக்கலாரஙகளலயிருந்து 
கூட ஜவல பலாக்குறவுஙக வதரக்கும எல்லலாரும 
தசலானனலாஙக, தசலால்லலாதெவுஙக பலாக்கி 
இல்தலனனு தசலால்லலாம.இனதனலாரு 
கல்யேலாணைம பண்ணக்க ஜவண்டியேது தெலானனனு. 
நலாந்தெலான விட்டுட்ஜடன அப்பிடிஜயே, 
இப்பத்ஜதெலாணுது, 
பண்ணருக்கலலாஜமலானனு/இல்ல பண்ணைலாம 
இருந்தெதுதெலா சரினனும ததெரியுது,இப்பிடி 
மலாத்தி,மலாத்தி தகடந்து அல்லலாடுது மனசு
.கல்யேலாணைமனனு பண்ணுறது தபருசில்ல,எங 
மக  பலாடு தரலாமபத்திண்டலாட்டமலா 
ஜபலாயிரும.அததெ தநதனச்சும மருகி நிக்க 



ஜவண்டியிருக்கு.சமயேத்துல சனனு ஆகிப் 
ஜபலாயிரும சலார் தபலாழப்பு.அப்பிடிஜயே தமலாடஙகி
ஜபலாயிருது மனசு.எனன தசய்யே தபலாழப்புனனு 
ஒண்ணு இருக்ஜக,உதெறி எந்திரிச்சு ஓடிக்கிட்டு 
இருக்ஜகன சலார்”எனறு தசலானன ரலாசு அண்ணைன 
வீடு கட்டிபலால் கலாய்ச்சியே அனறு வரவில்தல. 
ஏதுமஜகலாபதெலாபமலா? அல்லது ஏஜதெனும 
குதறபலாடு தவத்து விட்ஜடலாமலாஅவருக்கு 
எனகிற மண்தடக் குதடச்சலுடன மறு நலாள 
அவரது வீட்டிற்கு ஜபலாய் விட்டலான, அவருக்கும,
அவரது மகளுக்கும எடுத்து தவத்திருந்தெ புதுத் 
துணக ளுடன/

அவரது கல்யேலாணைநலாள ஜநற்று எனறும 
அவரதுமதனவியினநிதனஜவஜநற்று 
முழுவதும தெனதன சுற்றிக் தகலாண்டும, 
நிதறத்தும இருந்தெதெலாகவும தசலானன அவர் 
டீப்ஜபலாட்டு க்தகலாடுத்தெலார்.சலாப்பலாடு தெண்ண 
எல்லலாம  நமம தகயேலாலதெலான 
சலார்.எனனத்ததெஜயேலா தவந்து  ஜவகலாம, 
திண்ணும, திஙகலாம,,,,/ எஙமகளுக்குதெலான 
தரலாமப சஙகடம சலார்.நல்லலா சலாப்புடுற வயேசு 
பலாத்திக்கிஙகளலா?ஏன அண்ணைன கூட தசலால்றலான
தகலாண்டலாந்து ஏன வீட்ல 
விட்டுருனனு,இவதெலான ஜபலாக 



மலாட்ஜடஙகிறலா,நலானும வற்புறுத்தெல 
விட்டுட்ஜடன. கலாலகலாலத்துல இவள ஒருத்தென 
தகயில புடிச்சிக்குடுத்துட்டலா நிமமலாதியேலாப் 
ஜபலாகும. அப்பறம ஏங பலாடுதெலான எப்பிடியேலாவது
உருண்டு தபறண்டு தபலாழச்சிக்கிற ஜவண்டியேது 
தெலான.பறந்து தகடக்கு உலகமனனுவலாஙக,எனன 
நமமளுக்கும வயேசலாச்சு,தககலாலு நல்லலாயிருக்குற
வதரக்கும தெலான சலார் எஙக 
தபலாழப்தபல்லலாம,,,,,,,,,,,,/என மிகவும 
வருத்தெமலாக ஜபசியே ரலாசு அண்ணைன ஜரலாடு வதர 
வந்து எனதன வழியேனுப்பி தவத்தெலார். ஏதெலாவது 
ஜவதலஇருந்தெலா கூப்புடுஙக சலார் எனகிற 
ஜபச்சுடன/அனறு அவரிடம ஜபசி விட்டு  
வந்தெதுதெலான,அதெற்கப்புறமலாய் ஜரலாட்டில் ஓருசில 
தெடதவ பலார்த்திருக்கிறலான. எனகிற 
நிதனவுடனும ஜவதலகளின நிதனப்புகளில் 
அவதர மறந்துஜபலாய் விட்டுருந்தெ நலாட்களுக்கு 
இதடயிலுமலாய் தூஙகி எழுந்தெ ஒரு நலாள கலாதல 
இவதன வீட்டின பினபுற தவளிதயே கூட்டி விட
ஜவண்டும என ஜயேலாசிக்க தவக்கிறது. 

ஜமனி தபருத்தெ ஜவப்ப மரம . அது உதிர்த்தெ 
பூக்கள,மஞ்சளும தவளதலயும கலர் கலாண்பித்து
கிடப்பதவகதள இனறு எப்படியும கூட்டி விட 
ஜவண்டுமஜநற்று நிதனத்து  முடியேலாமல் 



தபலானததெ இனறு தசயேலலாக்கி விட ஜவண்டும. 
பூப்பதவதயேல்லலாம கலாய்க்குமலானலால் தெலாஙகுமலா 
மரம?
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